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- Ostatnie inwestycje w 
Czarnym Borze są dowodem 
na to, że strefy dostępne są 
również dla rodzimego mikro 
i małego biznesu, który w ra-
mach programu Polska Strefa 
Inwestycji może korzystać z 
ulg na całym terytorium kraju. 
Dzięki wałbrzyskiej stre�e w re-
gionie powstało już przeszło 13 
tysięcy miejsc pracy, z czego w 
samym Wałbrzychu około 7 ty-
sięcy - podkreśla Artur Siennic-
ki, prezes zarządu Wałbrzyskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
Invest-Park.

Wolav to mikroprzedsię-
biorstwo zajmujące się produk-
cją systemów do oczyszczania 
powietrza, które ograniczają 
emisję niekorzystnych związ-
ków do atmosfery. Firma zaj-
muje się również produkcją 
urządzeń z tworzyw sztucz-
nych i dezodoryzacją w zakła-
dach przemysłowych. Inwesty-
cja w Czarnym Borze pozwoli 
na zwiększenie dotychczaso-
wej produkcji oraz poszerzenie 
działalności.

- Dzięki nowemu zakładowi 
podwoimy zatrudnienie, roz-
budujemy ofertę urządzeń z 
tworzyw, oraz wprowadzimy 
na rynek nowatorski system 

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna 
z kolejnym polskim inwestorem

Wałbrzyska �rma Wolav wybuduje w Czarnym Borze nowy zakład produkcyjny. To kolejne przedsiębiorstwo 
z polskim kapitałem, które zainwestuje w tej miejscowości przy wsparciu Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

oczyszczania wody oparty o 
technologię płaskich mem-
bran ceramicznych. Myślę, że 
pozwoli nam to również na 
ekspansję na rynki zachodnie 
i zdobycie nowych klientów  
– tłumaczy Wojciech Kocoń, 
współwłaściciel �rmy.

Nowa inwestycja o wartości 
blisko 5 mln złotych powstaje 

przy ulicy Kamiennogórskiej. 
Zakład składać się będzie z 
części produkcyjnej, zaplecza 
administracyjnego oraz hali 
magazynowej wraz z placem 
manewrowym. Zakończenie 
inwestycji zaplanowano na po-
łowę przyszłego roku. 

- Czarny Bór do doskonała 
lokalizacja ze względu na bli-
skość Wałbrzycha, dostęp do 
kadry oraz aspekt komunika-
cyjny, czyli budowany węzeł z 
drogą ekspresową S3. Dodat-
kowym atutem jest oczywiście 
ulga podatkowa dostępna w 
wałbrzyskiej stre�e – wymienia 
Wojciech Kocoń. - Muszę przy-
znać, że sam byłem zdziwio-
ny łatwością i przejrzystością 
procedur uzyskiwania decyzji 
o wsparciu. Wypełnienie wnio-
sku zajęło mi niespełna dwie 
godziny – dodaje współwłaści-
ciel �rmy.

Wolav to druga inwesty-
cja wsparta przez Wałbrzyską 
Specjalną Strefę Ekonomiczną 
Invest-Park w Czarnym Borze. 
W październiku ubiegłego roku 
decyzję otrzymało przedsię-
biorstwo Mon-Tech zajmujące 
się obróbką metali i produkcją 
pojemników.

(JS)
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Facebook i inne portale 
to swoisty rodzaj nowocze-
snych, chwilowych wspólnot 
lub raczej ich ersatz. Z. Bau-
man nazywa takie wspólnoty 
„wieszakowymi”. „Wieszakowe 
wspólnoty” (peg communities) 
pozwalają na krótki moment 
zawiesić własne troski oraz 
problemy i poczuć się częścią 
jakiejś społeczności, by wkrót-
ce ponownie je zabrać ze sobą 
i powiesić gdzie indziej. Świa-
domość, że inni ludzie, choćby 
nawet obcy, podzielają nasze 
pragnienia, przekonania i za-
interesowania, działa kojąco. 
Zdajemy sobie wprawdzie 
sprawę z tego, że takie tym-
czasowe wspólnoty są nieau-
tentyczne, pozorne i nietrwa-
łe, jednak mimo to trzymamy 
się ich kurczowo, odczuwając 
niepokój na samą myśl o ich 
porzuceniu na zawsze. Wiemy 
bowiem dobrze, że jest to być 
może jedyny, pewny i łatwo 
dostępny sposób zakotwicze-
nia się w jakiejś wspólnocie bez 
wiążących zobowiązań wynika-
jących z trwalej przynależności, 
a także bez ciążącej groźby 
jakichkolwiek sankcji (ostracy-
zmu, pogardy, utraty reputacji 
itd.) w razie jej opuszczenia (i 
dołączenia do innej). Tak oto 
udało nam się wypracować 
nową, skuteczną - jak nam się 
zdaje - strategię ucieczki przed 
samotnością z równoczesnym 
zachowaniem własnej, tak 
ważnej dla kultury indywi-
dualistycznej, niezależności i 
wolności (choć iluzoryczną na 
dłuższą metę). Ale kruchość 
i powierzchowność takich 
wspólnot sprawia, że trzeba 
je odtwarzać ciągle od nowa, 
bowiem chwila nieuwagi może 
nas kosztować wypadnięciem 
z ciepłego kręgu i upadkiem 
w samotność. Dlatego musimy 

Okiem psychologa: janusowe oblicze samotności (3)
Marek 
Gawroń

być czujni, nieustannie obecni 
w przestrzeni on-line. Strach 
przed przegapieniem tego, co 
może być „ważne” (koleżanka 
zmieniła fryzurę) i ciekawe (ko-
lega był na imprezie, angielskie 
FOMO) jest przy tym emocjo-
nalnym wskaźnikiem ustawicz-
nego lęku przed samotnością.

Dojmujący, towarzyszący 
nam czasami niepokój i oba-
wa, że zostaniemy sami, choć 
wydaje się tak powszechny i 
oczywisty, nie udziela się by-
najmniej wszystkim. Marek 
Konrad w jednym z wywia-
dów przyznał, że w jego życiu 
są „momenty, kiedy się w so-
bie zapadam, wycofuję się ze 
świata, skazuję na samotność. I 
najbardziej niebezpieczne jest 
to, że te stany podobają mi się 
coraz bardziej”. Osobność (soli-
tude) rozumiana jako potrzeba 
bycia samemu z dala od ludzi 
oraz jako strategia regulująca 
osobisty dobrostan nie jest 
zjawiskiem aż tak niecodzien-
nym, jak mogłoby się nam 
wydawać. Wiemy, że wielu wy-
bitnych artystów, naukowców, 
czy pisarzy wybierało życie w 
osobności. Wystarczy tu wy-
mienić Michela De Montaigne 
Gustave’a Flauberta, Fryderyka 
Nietzschego, Artura Schopen-
hauera, Bruno Szulza, Franza 
Kafkę, Marcela Prousta czy 
Fernando Pessoa. Lista samot-
ników z wyboru jest znacznie 
dłuższa, niektórzy z nich jak 
Salinger, autor „Buszujacego w 
zbożu” pozostał do końca życia 
wierny swojej samotności i po 
opublikowaniu zaledwie kilku 
utworów zamilkł na zawsze 
oraz tacy, których samotność 
przywiodła do śmierci. Edward 
Stachura, Rafał Wojaczek, czy 
Ernest Hemingway zakończyli 
swoje samotne i twórcze życie 
odbierając je sobie.

Co jest takiego w byciu sa-
memu co sprawia, że z podzi-
wem i z zazdrością patrzymy 
na tych, którym udało się uwol-
nić z więzów systemu, uciec od 
zgiełku świata i co powoduje, 
że mamy ochotę zniknąć na 

jakiś czas i pobyć samemu? 
Można by krótko odpowie-
dzieć, że szukając samotności 
pragniemy w istocie wolno-
ści. Przywołana już wcześniej 
Katarzyna Tubylewicz uważa, 
że samotność - ta z wyboru, 
oferuje ulgę i wyzwolenie. Po-
zwala odpocząć od oczekiwań 
życia towarzyskiego, ciążących 
i ograniczających naszą nieza-
leżność. Dla niektórych owo 
pragnienie stanie się tak silne, 
że postanowią porzucić cywili-
zację z jej nadmiarem, hałasem 
i sztucznością, by oddać się sa-
motnej wędrówce. Pewnego 
dnia Christopher McCandless, 
bohater reportażu Joana Kra-
kauera, sprzedaje swój samo-
chód, rozdaje swoje rzeczy i 
pieniądze, przestaje kontakto-
wać się z bliskimi i rusza przed 
siebie, zrywając wszelkie więzi 
ze światem. Wprawdzie jego 
historia kończy się tragicznie, 
jednak pragnienie ucieczki, 
„wylogowania” się ze świata, 
zniknięcia na zawsze, pozosta-
je wciąż żywe (choć w istocie 
jest także iluzją). Co roku na ca-
łym świecie setki tysięcy ludzi 
porzuca swoje dotychczasowe 
życie i znika bez śladu. Trudno 
w pełni zrozumieć i wyjaśnić 
motywy tych postanowień i tak 
radykalnych decyzji, można się 
jedynie domyślać, że ludzie są 
coraz bardziej zmęczeni i wy-
czerpani życiem, jakie oferuje 
współczesny liberalny kapi-
talizm, w którym bycie towa-
rzyskim, społecznym, stale dla 
innych dostępnym jest czymś 
nie tylko pożądanym, ale w za-
sadzie koniecznym.

Michael Harris w swojej 
książce „Inna samotność” prze-
konuje, że zdolność do przeby-
wania w samotności jest jedną 
z najsubtelniejszych umiejęt-
ności życiowych. Prawdziwa 
samotność jest jego zdaniem 
ogromnym skarbem, ważnym 
składnikiem bogatego życia 
wewnętrznego. Pobudza do 
re�eksji, pozwala rozkwitnąć 
kreatywności, poprawia na-
szą relację ze sobą, ale też i z 

innymi ludźmi. Jestem jednak 
przekonany, że nie wszyscy lu-
dzie są skłonni pójść za poradą 
Harisa i poddać się kojącemu 
wpływowi przebywania w sa-
motności. Nie ulega wątpli-
wości, że potrzeba chwilowej 
przynajmniej, społecznej izo-
lacji jest uwarunkowana tem-
peramentalnie. Cechą, która 
wydaje się głównym kandyda-
tem określającym nasze pre-
ferencje i potrzeby w zakresie 
kontaktów społecznych, jest 
introwersja rozumiana bardzo 
ogólnie, jako mniejsze zapo-
trzebowanie na zewnętrzną 
stymulację (w odróżnieniu od 
ekstrawersji) powodujące, że 
introwertycy lepiej czują się 
w środowisku, w którym nie 
ma zbyt wielu bodźców. Inni 
ludzie, jak twierdzi psycholog 
David Winter, wywołują w nas 
silne emocje, dlatego intrower-
tyk zdecydowania woli spędzić 
wieczór z książką, ewentualnie 
z najbliższą rodziną, zamiast 
wziąć udział w towarzyskiej 
imprezie. Introwertycy, jak 
zauważa Susan Cain, autorka 
bestsellerowej książki „Ciszej 
proszę”, częściej zwracają się 
ku swemu wnętrzu w poszuki-
waniu schronienia przed zbyt 
nachalnym światem, męczy ich 
gwar i nadmierna gadanina, 
nie znoszą rozmów o niczym, 
a także są z reguły bardziej od-
porni na takie pokusy jak sława 
czy bogactwo. Częściej zatem 
niż ekstrawertycy, wybierają 
samotność i znacznie łatwiej 
się w niej odnajdują, czerpiąc 
z bycia samemu wiele radości i 
inspiracji. Pięknie ujął to pisarz 
Linus Jokman: „dla intrower-
tyków szczęście to łowienie 
ryb w Norlandii, małe rzeczy, 
chwile, w której moje dziecko 
zasnęło mi na kolanach”. Do-
strzeganie drobiazgów i wy-
korzystywanie chwil bliskiego 
kontaktu z naturą i rodziną do 
wzmacniania własnej tożsamo-
ści, będące mocną stroną intro-
wertyków, potwierdzają wyniki 
badań psychologicznych. Oka-
zuje się bowiem, że samotność 

poprawia koncentrację uwagi 
i inne funkcje poznawcze, a 
także sprzyja samorozwojowi, 
budowaniu własnej tożsamo-
ści oraz procesom twórczym. 
Nie dziwi zatem fakt, że tak 
wielu artystów i twórców było 
samotnikami (a także z pewno-
ścią introwertykami).

Jednak nie tylko jednostki, 
ale całe narody mogą wyka-
zywać charakterystyczny dla 
introwertyków rys osobowo-
ści. Ake Daun, szwedzki kul-
turoznawca od lat badający 
charakter i mentalność swoich 
rodaków zauważa, że „dla wie-
lu Szwedów jest coś poetyckie-
go w samotności, oczywiście 
jeśli nie jest ona permanentna 
i niechciana, zwłaszcza jeśli to 
samotność na łonie natury”. 
Szwedzi, podobnie jak Nor-
wegowie czy Finowie, mówią 
mało, preferują ciszę, unikają 
tłumów i dobrze czują się w sa-
motności lub w bardzo wąskim 
gronie osób bliskich. Istnieje 
nawet dowcip, który ukazuje 
skłonność Finów do unikania 
kontaktu z ludźmi: „po czym 
poznać, że Fin cię lubi? Po 
tym, że zamiast patrzeć na 
swoje buty, patrzy na twoje”. 
Jednak, jak już wspomniałem, 
pomimo tak powszechnej po-
trzeby przebywania (i życia) 
samemu, mieszkańcy krajów 
skandynawskich nie czują się 
samotni. Być może jednym z 
dowodów świadczących o tym, 
że umiejętność bycia samemu 
nie prowadzi do uczucia sa-
motności, są wyniki badań  
psychologów Robert J. Coplan 
i Julie C. Bowker, które poka-
zują wyraźnie, że samotność 
może pomóc ludziom uzyskać 
wgląd w siebie, mieć działanie 
terapeutyczne, pomóc nam ra-
dzić sobie z presją polityczną i 
społeczną, sprzyja także - co 
ważne - tworzeniu lepszych i 
trwalszych relacji, uodparnia-
jąc nas na uczucie samotności 
i społeczną izolację. 

Niechciana, dojmująca sa-
motność w tłumie ponad 8 
mld ludzi zamieszkujących 

Ziemię, jest przekleństwem. 
Pozbawia gruntu pod nogami i 
zawiesza w lodowatej społecz-
nej próżni, odbierając ludziom 
radość i sens życia. Dlatego to 
ludzie głęboko samotni czę-
ściej popełniają samobójstwa. 
Natomiast samotność wybra-
na, świadomie regulowana, 
może być błogosławieniem, 
luksusem w świecie nadmiaru 
bodźców, powierzchownych 
relacji, presji i nieznośnej ga-
daniny. Może być darem, który 
właściwie wykorzystany wzbo-
gaca nasze życie i pozwala 
życie poczuć bardziej. Trudno 
siebie usłyszeć i odkryć własne 
pragnienia w tłumie rozgada-
nych i hałaśliwych ludzi. Cisza 
bywa pomocna i twórcza. Za-
nurzenie się w niej na dłużej 
może okazać się jednym z naj-
ważniejszych doświadczeń w 
naszym życiu. Bardzo podoba 
mi się traktowanie samotności 
jako swoistej niszy regenera-
cyjnej (Brian Little ), w którym 
odbudowujemy nasz mocno 
nadszarpnięty budżet energe-
tyczny. Moje umiłowanie do 
bycia samemu (jestem intro-
wertykiem) staram się jednak 
równoważyć poprzez silne i 
głębokie więzi z osobami, bez 
których nie mógłbym wyobra-
zić sobie swojego życia. Sta-
ram się też pamiętać (biorąc 
pod uwagę moją profesję), że 
czasami jedno odwzajemnio-
ne głębokie i cieple spojrzenie 
komuś w oczy, może uratować 
jego lub moje życie.

Od redakcji: autor jest 
psychologiem – terapeutą, co-
achem, ekspertem w wielu kra-
jowych i międzynarodowych 
projektach badawczych oraz 
rozwojowych. Publikował w cza-
sopismach naukowych z zakre-
su psychologii emocji, empatii i 
relacji terapeutycznych. Prowa-
dzi prywatny gabinet. Kontakt: 
margaw@op.pl.
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Nadmiar plastikowych śmieci jest dziś jed-
ną z głównych przyczyn degradacji środowiska 
naturalnego na Ziemi. Dotyczy to nie tylko Pol-
ski, czy Europy. Jest to problem globalny i obej-
muje całą naszą planetę.  Jeśli nie podejmiemy 
realnych kroków zmierzających do ogranicze-
nia ilości odpadów, do 2050  roku w  morzach 
i oceanach będzie więcej plastiku niż ryb. 

Co możemy zrobić?

- Warto pamiętać, że 80 proc. odpadów 
znajdowanych w wodzie pochodzi z  lądu. Za-
tem zmiany musimy zacząć od siebie samych. 
To nie wymaga wielkiego wysiłku. Wystar-
czy wdrożyć w swoje codzienne zwyczaje kil-
ka prostych zasad, które pomagają ograni-
czać wytwarzanie zbędnych odpadów – radzi 
ekolog i podróżnik Dominik Dobrowolski.

Życie w  stylu non-plastik można zacząć 
od przyjęcia zasady, że kupujemy tylko to, cze-
go naprawdę potrzebujemy, a przy okazji rezy-
gnujemy ze zbędnych opakowań (czy np. jabłka 

z plastikowej tacki  smakują lepiej niż te kupio-
ne luzem?). Zamiast jednorazówek lepiej uży-
wać przedmiotów wielokrotnego użytku i  na-
prawiać je, gdy się zepsują. Warto przykładać 
się także do porządnego segregowania śmie-
ci - dzięki temu można odzyskiwać i ponownie 
przetwarzać wiele przydatnych surowców. 

Bank Credit Agricole już od ponad roku 
zachęca swoich klientów i  pracowników do 
walki z  nadmiarem plastiku w  środowisku. 
W  ramach kampanii edukacyjnej #MniejPla-
stiku, realizowanej wspólnie z  Dominikiem 

Dobrowolskim i  spółką EFL, organizowa-
na jest m.in. akcja „Górska Odyseja” polega-
jąca na sprzątaniu górskich i leśnych szlaków, 
a także cykl podcastów i webinarów. 

eko-karta i 500 zł premii

Teraz bank zachęca również do otwarcia 
swojego flagowego Konta dla Ciebie, do któ-
rego dołącza kartę płatniczą wyprodukowa-
ną z użyciem ekotworzywa. To specjalny ma-
teriał, który rozkłada się znacznie szybciej niż 
plastik, ale jest równie trwały i  wytrzymały. 

Reklamę tej karty, z udziałem Dawida Podsia-
dło, możemy właśnie oglądać w telewizji.  

Każdy, kto do końca lipca otworzy nowe 
konto i wykona określoną liczbę miesięcznych 
transakcji telefonem, kartą lub BLIKIEM może 
otrzymać od banku nawet do 500 zł premii.  

- Wierzymy, że suma drobnych działań daje 
wielkie efekty. Im więcej osób korzystać będzie 
z naszych ekologicznych kart, tym mniej plasti-
kowych śmieci wokół nas. Zapraszam do odwie-
dzania naszej placówek. Chętnie przedstawimy 
wszystkie szczegóły – zachęca Przemysław Przy-
bylski, dyrektor Biura Komunikacji Korporacyj-
nej Credit Agricole.

z Credit agricole mniej plastiku na twoim koncie
W każdej minucie do mórz i oceanów na całym świecie trafia ponad 20 ton plastiku. Do powstawania tej wielkiej fali śmieci wszyscy 
codziennie się przyczyniamy. Ale możemy to zmienić i metodą małych kroków zatroszczyć się o czystość naszej planety. Można zacząć 
od otwarcia Konta dla Ciebie w Credit Agricole, z pierwszą w Polsce kartą wykonaną z ekotworzywa. 

Oddziały Credit Agricole: 
Wałbrzych, ul. Broniewskiego 65b 
Wałbrzych, ul. J. Słowackiego 7 
Świebodzice, Rynek 13 

R E K L AMA

Zmiana 
organizacji 
ruchu
- Na odcinku ul. Mazo-
wieckiej od skrzyżowania 
z ul. Kolejową do restaura-
cji McDonald’s w Wałbrzy-
chu wprowadzony został 
ruch jednokierunkowy. 
Dojazd do ul. Kolejowej 
od strony ul. Mazowieckiej 
będzie możliwy przez ulice 
Lubelską i Browarną. Ruch 
jednokierunkowy wprowa-
dzony został również na ul. 
Browarnej – informuje kie-
rownictwo budowy obwod-
nicy Wałbrzycha.
Z kolei Dział Komunikacji 
Zbiorowej Zarządu Dróg, Ko-
munikacji i Utrzymania Mia-
sta w Wałbrzychu informu-
je, że w związku ze zmianą 
organizacji ruchu na ul. Ma-
zowieckiej i Browarnej, au-
tobusy linii komunikacyjnej 
nr 2 nie będą obsługiwały 
przystanku położonego przy 
stacji kolejowej Wałbrzych 
Centrum. Poza tym auto-
busy linii 2 i C nie obsługują 
przystanku położonego na 
terenie Galerii Victoria.

(RED)

Szczepienia 
dla zmotoryzowanych
- Jesteśmy gotowi do urucho-
mienia przy ul. Armii Krajo-
wej 82 w Wałbrzychu punktu 
szczepień typu drive-thru. Na 
terenie dawnej zajezdni auto-
busowej, dzięki pomocy i życz-
liwości Budimex SA oraz Tauron 
Dystrybucja przygotowaliśmy in-
frastrukturę tak, aby każdy mógł 
zaszczepić się bez konieczności 
wysiadania z samochodu. Teraz 
czekamy na decyzję wojewody, 
aby rozpocząć tam szczepienia – 
mówi dr Roman Szełemej, prezy-
dent Wałbrzycha.

(RED)

Nazwij obwodnicę 
i wygraj
Trzydniowa wycieczka dla 
dwóch osób do Brukseli jest 
nagrodą w konkursie na na-
zwę wałbrzyskiej obwodnicy. 
W I etapie konkursu mogą wziąć 
udział pełnoletni mieszkańcy 
Wałbrzycha. Nazwa powinna od-
zwierciedlać wkład Unii Europej-
skiej w powstanie nowej trasy i jej 
korzystny wpływ na środowisko. 
Propozycje z pomocą specjalne-
go formularza należy przesłać 
na adres obwodnica.konkurs@
um.walbrzych.pl do 31 maja 2021 
r. W drugim etapie do 14 czerwca 
komisja oceni zgłoszenia, w trze-
cim - do 15 lipca będą głosować 
wałbrzyszanie. Nazwa zostanie 
ogłoszona do 31 lipca 2021 r.

(RED)

1 marca 2021r. odbyła się 
sesja Rady Miejskiej w Świe-
bodzicach, której głównym 
punktem było głosowanie nad 
projektem uchwały w sprawie 
przeprowadzenia referendum 
o odwołanie burmistrza Świe-
bodzic. 12 radnych było za 
przeprowadzeniem referen-
dum, a 7 radnych było przeciw. 
Powodem, dla którego opozy-
cyjni rajcy (skupieni wokół po-
przedniego burmistrza, a teraz 
radnego Bogdana Kożuchowi-
cza) opowiedzieli się za refe-
rendum, jest ich wcześniejsza 
decyzja o nieudzieleniu bur-
mistrzowi Ozdze absolutorium 
z wykonania budżetu Gminy 
Świebodzic za 2019 r.

- Wbrew opinii głoszonej 
przez opozycję, nie jest to 
święto demokracji, a inicjaty-
wa własna 12 radnych opozy-
cyjnych, którzy nie zgadzają 

się z wyborem dokonanym 
przez mieszkańców naszego 
miasta – komentuje decyzję 
o przeprowadzeniu referen-
dum burmistrz Paweł Ozga. - 
Przez ponad dwa lata, odkąd 
objąłem powierzone mi przez 
świebodziczan, odpowiedzial-
ne stanowisko Burmistrza Mia-
sta Świebodzice, współpraca z 
radą miejską była utrudniona. 
Kon�ikt z radnymi przybrał na 
sile wraz z zerwaniem koalicji. 
Od tego czasu większość zgła-
szanych przeze mnie inicjatyw 
była odrzucana bez żadnego 
merytorycznego uzasadnie-
nia. Pogorszyła się także at-
mosfera podczas sesji rady 
miejskiej. Stały się one bardzo 
długie, a dyskusje zdomino-
wały słowne ataki kierowane 
personalnie w stronę moją i 
radnych Forum Wspierania 
Inicjatyw Lokalnych. Opozycja 

konsekwentnie, krok po kroku 
prowadziła działania zmie-
rzające do odwołania mnie z 
pełnionej funkcji przed upły-
wem kadencji. Nie uchwalono 
budżetu na rok 2020, co skut-
kowało koniecznością przygo-
towania go przez Regionalną 
Izbę Obrachunkową. Następ-
nie nie udzielono mi absolu-
torium i wotum zaufania. W 
końcu w marcu br. grupa 12 
radnych z klubów Wspólne 
Świebodzice, Obywatelskie 
Świebodzice i Zjednoczona 
Prawica złożyła i przegłosowa-
ła projekt uchwały w sprawie 
przeprowadzenia referendum 
lokalnego.

Uważam, że swoim zacho-
waniem radni udowodnili, że 
miasto, jego mieszkańcy i wy-
rażone przez nich w ostatnich 
wyborach samorządowych 
zdanie nie ma znaczenia. Naj-

30 maja referendum o odwołanie 
burmistrza Świebodzic

ważniejsze są ich partykularne 
interesy i powrót do utraconej 
władzy. Jak inaczej interpre-
tować fakt, że w dobie, kiedy 
wszyscy mierzymy się ze skut-
kami panującej od ponad roku 
epidemii Covid – 19, tych 12 
radnych postanowiło postawić 
na szalę zdrowie świebodzi-
czan i nakłaniać ich do udziału 
w referendum? Ponadto dla 
gminy jest to ogromny koszt, 
który będzie trzeba pokryć ze 
środków, które w obecnym 
czasie powinny być przezna-
czone na inne ważne dla świe-
bodziczan zadania.

Powtarzanym jak mantra 
zarzutem opozycji jest brak 
pomysłu na rozwój gminy, 
brak inwestycji. Prawdziwość 
oskarżeń każdy z mieszkańców 
może ocenić sam, obserwując 
jak wiele dzieje się w mieście. 
Remonty, tworzenie przestrze-
ni przyjaznych mieszkańcom, 
udana współpraca z organiza-
cjami pozarządowymi. Podsu-
mowując - ciężko uwierzyć w 
rzeczywistą troskę opozycji o 
Świebodzice i świebodziczan – 
podkreśla Paweł Ozga.

(RED)

Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu podjął decyzję 
o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie 

odwołania burmistrza Świebodzic. Mieszkańcy o losie Pawła Ozgi 
zadecydują przy urnach 30 maja 2021 r.
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MAJÓWKA 
4 dni w Kudowie - Zdroju
30.04 – 3.05.2021 r.
Ze śniadaniem I 349 zł

zamiast 599 zł
Ze śniadaniem 
i obiadokolacją I 399 zł

zamiast 599 zł

Willa Alfa • ul. Słoneczna 12a • 57-350 Kudowa Zdrój • tel.: 510 150 966
recepcja@alfakudowa.pl • www.alfakudowa.pl • www.facebook.com/willaalfakudowa/

Willa Alfa zaprasza
Długi weekend czerwcowy
BOŻE CIAŁO 2021
2.06 – 6.06.2021 r.
Ze śniadaniem I 439 zł

zamiast 699 zł
Ze śniadaniem
i obiadokolacją I 529 zł

zamiast 799 zł

R E K L AMA

Gratuluję Pani tytułu królo-
wej turnusu!

Jadwiga Schwebs-Kostkiewicz: 
- Dziękuję bardzo! Przyznam, 
że nie spodziewałam się ta-
kiego wyróżnienia ze strony 
pozostałych uczestników 
tego programu. Gdy pozna-
łam wszystkie uczestniczki to 
pomyślałam, że królową na-
szego turnusu zostanie Tere-
ska, ale nie wiedziałam który 
z panów może zostać królem. 
Dziękuję bardzo wszystkim i 
jestem szczęśliwa, że zosta-
łam tak oceniona.

Wielkim zaskoczeniem był 
wybór dwóch królowych, a 
jeszcze większym, że ten za-
szczytny tytuł tra�ł i do Pani, 
i do Pani Haliny.

- Gdy pierwszego dnia byli-
śmy kwaterowani w sanato-
rium, to pani reżyser zapytała 
mnie z kim chcę być w poko-
ju. Odpowiedziałam, że jest 
mi to obojętne, bo przecież 
nikogo nie znam. I w tych 
okolicznościach zamiesz-
kałam z Halinką. Było nam 
razem wspaniale, bo śmiały-
śmy się, wygłupiałyśmy się, 
czasami też płakałyśmy… Już 
w trakcie programu nabra-
łam pewności, że to właśnie 
Halinka zostanie królową tur-
nusu, ale nie spodziewałam 
się, że mnie także spotka ten 
zaszczyt.

Po ogłoszeniu werdyktu, 
które odbyło się podczas 
balu �nałowego, widać było 

w reakcjach obu pań wielką 
radość, a nie rozczarowanie 
z faktu współdzielenia tego 
tytułu.

- Lepszego zakończenia pro-
gramu nie mogłyśmy sobie 
wymarzyć, stąd też nasza 
wspólna wielka radość.

Ale wkrótce po zakończeniu 
emisji programu, w środkach 
masowego przekazu poja-
wiło się wiele informacji na 
temat późniejszych Pani re-
lacji z Panią Haliną. Jak było 
w rzeczywistości?

- Z Halinką wyjaśniłyśmy so-
bie wszystko telefonicznie. 
Ta sytuacja to tylko nieporo-
zumieniem i… manipulacja. 
Ktoś coś powiedział, ktoś coś 
napisał, a tym samym prze-
kręcił. Bardzo się cieszę, że 
sobie szczerze porozmawia-
łyśmy i - co najważniejsze 
- mamy cały czas kontakt ze 
sobą.

Wszystkich zaskoczyła i po-
ruszyła wiadomość o śmierci 
Pana Władysława, z którym 
- w trakcie programu - spę-
dziła Pani wiele wspólnych 
chwil…

- Tuż przed Wielkanocą do-
wiedziałam sie o chorobie 
Władysława i że tra�ł do szpi-
tala. Miałam wielką nadzieję, 
że wyzdrowieje i wszystko 
dobrze sie skończy... Nieste-
ty, tak sie nie stało, a wiado-
mość o Jego śmierci dotarła 
do mnie, gdy byłam u syna w 
Niemczech. Bardzo to przeży-

łam i nie potra�ę opisać tego, 
co czułam... Cały czas wracały 
wspomnienia z naszego po-
bytu w „Sanatorium miłości”. 
Władek był inteligentny, kul-
turalny, zrównoważony i dla 
nas wszystkich bardzo życzli-
wy. We wszystkich sytuacjach 
Władek potra�ł pokazać kla-
sę, za co mu bardzo dzięku-
ję. Cóż mogę więcej powie-
dzieć? Marynarzu ruszający w 
ostatni długi rejs, oby wiatry 
były dla Ciebie przychylne! 
Spoczywaj w spokoju…

Jak, z perspektywy kilku mie-
sięcy od zakończenia realiza-
cji programu oraz kilku tygo-
dni od zakończenia emisji, 
ocenia Pan i swoją decyzję o 
udziale w „Sanatorium miło-
ści”?

- Muszę się przyznać, że sama 
nie zgłosiłabym się do tego 
programu. Stało się tak za 
sprawą mojej koleżanki. Gdy 
powiedziała mi, że są zapisy 
do „Sanatorium Miłości” to 
się na nią obraziłam i powie-
działam, że może zgłoszę się, 
ale… za pięć lat! Ale sprawy w 
swoje ręce wzięła moja przy-
jaciółka „Ruda”, która wysłała 
moje zgłoszenie, a potem po-
magała mi wybierać zdjęcia, 
nagrywać �lmiki i pojechała 
ze mną na casting do War-
szawy. Po tym wszystkim i tak 
nie spodziewałam się, że zo-
stanę wybrana do udziału w 
tym programie. Wiadomość 
o zakwali�kowaniu mnie do 
„Sanatorium miłości” bardzo 

Królowa sanatorium
Rozmowa z Jadwigą Schwebs-Kostkiewicz, 

uczestniczką telewizyjnego programu „Sanatorium miłości”.

mnie zaskoczyła i ucieszyła. 
Podczas pobytu w Polanicy 
- Zdroju początkowo byłam 
trochę wycofana i po emisji 
pierwszych odcinków znajo-
mi pytali mnie co się ze mną 
działo, bo nie byłam sobą. Ale 
ja tak mam, że w nowym śro-
dowisku początkowo czuję 
się niepewnie. Potem, gdy już 
wszyscy poznaliśmy się, było 
wspaniale. Cieszę się, że mo-
głam tam być i to wszystko 
przeżyć.

Jak ocenia Pani ten program 
z punktu widzenia uczestni-
ka, a jak z punktu widzenia 
telewidza? Coś Panią zasko-
czyło?

- Nie spodziewałam się, że 
będę siebie tak odbierała… 
Nie lubiłam na siebie patrzeć, 
nie lubiłam siebie słuchać. 
Czułam się bardzo dziwnie 
oglądając siebie na ekranie 
telewizora. Ale potem nabra-
łam dystansu, zaczęłam do-
strzegać nie tylko swoje wady 
i to, co powinnam poprawić, 
ale także zalety.

Czy po emisji programu 
zmieniła Pani zdanie na te-
mat pozostałych uczestni-
ków? Ktoś w Pani oczach zy-
skał, a może ktoś stracił?

- Każdy odcinek oglądałam z 
takim samym zainteresowa-
niem, jak zwykły widz. Po raz 
pierwszy widziałam randki 
z udziałem innych par, ich 
zachowania i reakcje, po raz 
pierwszy słyszałam także 
różne wypowiedzi innych 
uczestników oraz ich oceny 
wydarzeń i osób. To było coś 
nowego. Być może, gdybym 

wcześniej to obejrzała, moje 
zachowanie w niektórych 
byłoby inne. Jestem osobą 
spontaniczną, stąd w nie-
których sytuacjach może źle 
postąpiłam, może źle się za-
chowałam, może nie miałam 
racji… Co do innych osób, 
to po emisji programu też 
dowiedziałam się o nich wię-
cej…

Jak dziś, po zakończeniu 
emisji „Sanatorium miłości”, 
jest pani odbierana w rodzin-
nej Głuszycy?

- Wiele osób w Głuszycy mnie 
znało wcześniej. Niektórzy 
podchodzą do mojego udzia-
łu w programie z dystansem, 
a inni mi szczerze gratulują. 
Są tacy, którzy uważają, że 
osoby w tym wieku nie po-
winny tak otwarcie mówić o 
swoich przeżyciach i uczu-
ciach, albo się tak bawić. A 
innym to się podobało.

Trudno było otworzyć się 
przed kamerą?

- Poruszaliśmy wiele trud-
nych tematów, ale ja wtedy 
nie myślałam o kamerach i 
mikrofonach, ani o tym, że 
zobaczą to i usłyszą miliony 
osób. Po prostu wiedziałam, 
co chcę na dany temat po-
wiedzieć. Nie ukrywam, że 
ten program bardzo mi po-
mógł, bo wyrzuciłam z siebie 
to, co mnie całe życie bolało. 
I nie obchodzi mnie co inni 
myślą na ten temat!

Jest Pani obyta ze sceną, bo 
była Pani zawodową tancer-
ką w Operetce Wrocławskiej, 
a teraz pracuje Pani z sukce-

sami jako choreograf. Czy to 
doświadczenie jakoś poma-
gało Pani w trakcie progra-
mu?

- Na scenie gram, więc uda-
ję kogoś kim nie jestem. A w 
„Sanatorium miłości” musia-
łam być sobą. Na pewno po-
mogło mi to doświadczenie 
podczas zajęć tanecznych, 
prowadzonych przez Kasię 
Cichopek i jej męża Marcina 
Hakiela, a także w przygoto-
waniu naszego tańca.

Idąc do programu wierzyła 
Pani, że znajdzie miłość, czy 
traktowała Pani ten program 
jako przygodę?

- Gdziekolwiek idę to mam 
nadzieję, że spotkam kogoś 
wyjątkowego (śmiech)! Oczy-
wiście brałam pod uwagę, że 
w „Sanatorium miłości” mogę 
spotkać kogoś, z kim będę 
dobrze się czuła i być może 
będzie z tej znajomości coś 
więcej. Ale brałam też pod 
uwagę, że może być inaczej... 
Przeżyłam tam wspaniałą 
przygodę, poznałam świet-
nych ludzi i mam co wspomi-
nać. Każdemu polecam udział 
w tym programie, bo dzięki 
niemu osoby w naszym wie-
ku widzą, że trzeba korzystać 
z życia, bawić się i nie zwracać 
uwagi na to, co mówią o tym 
inni.

Rozmawiał Robert Radczak
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WÓJT GMINY 
STARE BOGACZOWICE

WÓJT GMINY STARE BOGACZOWICE

zawiadamia, że w okresie od 16.04.2021 r. do dnia 

07.05.2021 r. w Urzędzie Gminy w Starych Bogaczowicach 

przy ulicy Głównej 132 na tablicy ogłoszeń oraz stronie 

internetowej 

www.bip.starebogaczowice.ug.gov.pl 

zostanie wywieszony wykaz nr  3/2021  nieruchomości 

niezabudowanych przeznaczonych do  sprzedaży w trybie 

przetargu ograniczonego. 

R E K L AMA

R E K L AMA

Spośród wielu pytań, 
które mogą sobie stawiać 
rodzice, którzy wkrótce 
będą oddawać dziecko do 
przedszkola, jest z pew-
nością pytanie o pieluchy. 
Rodzice oddający dziecko 
do przedszkola przekazują 
przy tej okazji szereg róż-
nych informacji. Dotyczą one 
m.in. stanu zdrowia, aler-
gii, stosowanej diety. Są to 
także informacje o rozwoju 
psycho�zycznym dziecka. 
Jedną z nich jest informacja 
o tym, czy dziecko wciąż ko-
rzysta z pieluch, a jeżeli tak, 
to, z jakiego powodu. War-
to wiedzieć, że informacja o 
korzystaniu przez dziecko z 
pieluch i przyczynach tego 
stanu rzeczy, nie może mieć 
wpływu na decyzję o od-
mowie przyjęcia dziecka do 
przedszkola. Nie istnieje bo-
wiem podstawa prawna, któ-
ra pozwala odmówić przyję-
cia do przedszkola dziecka, 
z tego powodu, że nadal ko-
rzysta ono z pieluch.

Zgodnie z ustawą o syste-
mie oświaty, ów system oświa-
ty zapewnia, m.in. 1) realizację 
prawa każdego obywatela 
Rzeczypospolitej Polskiej do 

kształcenia się oraz prawa 
dzieci i młodzieży do wycho-
wania i opieki, odpowiednich 
do wieku i osiągniętego roz-
woju; 2) wspomaganie przez 
szkołę wychowawczej roli 
rodziny; 3) możliwość zakła-
dania i prowadzenia szkół i 
placówek przez różne pod-
mioty; 4) dostosowanie treści, 
metod i organizacji nauczania 
do możliwości psycho�zycz-
nych uczniów, a także moż-
liwość korzystania z pomocy 
psychologiczno-pedagogicz-
nej i specjalnych form pracy 
dydaktycznej; 5) możliwość 
pobierania nauki we wszyst-
kich typach szkół przez dzieci 
i młodzież niepełnosprawną 
oraz niedostosowaną społecz-
nie, zgodnie z indywidualnymi 
potrzebami rozwojowymi i 
edukacyjnymi oraz predyspo-
zycjami.

Istnieje również Konwen-
cja o Prawach Dziecka, raty-
�kowana i obowiązująca w 
polskim systemie prawnym, 
która również, zawiera zapi-
sy obligujące do szczególnej 
troski i zainteresowania pro-
blemami dziecka. Zgodnie z 
tą konwencją „państwa strony 
zobowiązują się do ochrony 

Prawo w pigułce: z pieluchą w przedszkolu
dziecka przed wszelkimi for-
mami dyskryminacji”. Niewąt-
pliwie różnicowanie dzieci na 
odpieluchowane i nie odpie-
luchowane, kwali�kuje się, 
jako zachowanie o charakte-
rze dyskryminacyjnym. Pomoc 
dziecku w pokonywaniu trud-
ności rozwojowych jest jed-
nym z najważniejszych zadań 
przedszkola. Rola przedszkola 
powinna więc polegać także 
na wspieraniu dziecka w osią-
ganiu samodzielności, także 
w zakresie korzystania z toa-
lety oraz czynności higienicz-
nych. Publiczne przedszkole 
nie może odmówić przyjęcia 
dziecka nie odpieluchowa-
nego. Prywatne przedszkola 
rządzą się jednak swoimi pra-
wami, a co za tym idzie, mogą 
w pewnym, zakresie ustalać 
zasady przyjmowania dzieci.

Przedszkola prywatne 
funkcjonują organizacyjnie, w 
oparciu o te same zasady, co 
przedszkola publiczne. Mu-
szą spełniać szereg kryteriów 
obejmujących odpowiednią 
kadrę, powierzchnię, spełniać 
przepisy sanitarne. Jedno-
cześnie jednak przedszkole 
prywatne ma wolną rękę w za-
kresie rekrutacji. To właściciel 

Rządowy Fundusz Inwe-
stycji Lokalnych to program, 
w ramach którego rządowe 
środki tra�ają do gmin, po-
wiatów i miast w całej Pol-
sce na inwestycje. Wsparcie 
jest bezzwrotne i pochodzi z 
Funduszu Przeciwdziałania 
COVID-19. Gmina Walim z 
programu dla gmin górskich 
otrzymała kwotę ponad 1,9 
mln zł, która w całości prze-
znaczona zostanie na rozbu-
dowę infrastruktury wspo-
magającej rozwój turystyki 
w Zagórzu Śląskim.

- Przebudowana zostanie 
ul. Spacerowa, łącząca cen-
trum miejscowości z jeziorem 
Bystrzyckim oraz zamkiem 
Grodno, w części należącej do 
Gminy Walim. Przed kilku laty 
gmina przejęła budynek daw-
nego dworca kolejowego, w 
którym już wymienione zostało 
pokrycie dachowe oraz stolarka 
okienna i drzwiowa. W ramach 
otrzymanych z programu środ-
ków, wykonana zostanie elewa-
cja budynku, a obok powstaną 
miejsca parkingowe oraz sto-
jaki dla rowerów. W budynku 
planowane jest uruchomienie 

wypożyczalni rowerów oraz 
kawiarni. Trwający remont za-
bytkowej linii kolejowej nr 285 
daje wspaniałe plany rozwoju 
turystyki bez samochodu. Nasi 
goście będą mogli przyjechać 
z Wrocławia i Świdnicy pocią-
giem, a Gminę Walim zwiedzać 
na rowerze. Dodatkowo z Rzą-
dowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych Gmina Walim otrzy-
mała ponad 70 tys. zł na zada-
nie „Budowa ścieżki turystycz-
nej do punktu widokowego w 
pobliżu budynku CORT Akwa-
rium oraz kładki dla pieszych 
nad jeziorem Bystrzyckim w 
Zagórzu Śląskim”. Ścieżka tury-
styczna swój początek będzie 
miała przy parkingu zlokalizo-
wanym obok budynku CORT i 
prowadzić będzie do istnieją-
cego punktu widokowego, z 
którego rozpościera się prze-
piękny widok na jezioro By-
strzyckie. Jednak najważniejszą 
jej funkcją będzie zapewnienie 
bezpiecznego dojścia z par-
kingu do wstęgowej kładki dla 
pieszych, łączącej brzegi Jeziora 
Bystrzyckiego – wyjaśnia Adam 
Hausman, wójt Gminy Walim.

(AM)

Plany na zmiany 
w Zagórzu Śląskim

przedsiębiorstwa – �rmy, jaką 
jest prywatne przedszkole, 
decyduje, na jakich zasadach 
działa.

Jak zareagować, gdy mimo 
rozmów oraz wskazywania 
przepisów, przedszkole pu-
bliczne mimo wszystko odma-
wia przyjęcia dziecka, które nie 
jest odpieluchowane? W takiej 
sytuacji należy zawiadomić ku-
ratorium oświaty, które może 
zastosować odpowiednie in-
strumenty prawne.

Marcin Czwakiel
Kancelaria Adwokatów 

Czwakiel i Wspólnicy

Dyktando odwołane
- Centrum Kultury-MBP w 
Głuszycy z przykrością infor-
muje, że IX Dyktando Miej-
skie zaplanowane na dzień 
24 kwietnia br. z powodu 
aktualnej sytuacji epide-
micznej zostaje odwołane. 
O nowym terminie będziemy 
Państwa informować – mówi 
Sabina Jelewska, dyrektor Cen-
trum Kultury-MBP w Głuszycy.

(MC)

Graty z chaty
W Gminie Głuszyca zbiórka 
przeprowadzona zostanie w 
formie wystawki i dotyczyć 
będzie odpadów wielkoga-
barytowych z gospodarstw 
domowych - meble, dywany, 
opony samochodów osobo-
wych (od osób �zycznych), 
sprzęt RTV i AGD (kompletny), 
ceramika sanitarna itp. Gruz, 
papy, żużel, odpady z budów 
nie będą odbierane. Odpady 
należy wystawić na 1 dzień 
przed planowaną zbiórką: 16 
kwietnia – Kolce, Sierpnica i 
Głuszyca Górna. Mieszkańcy 
zabudowy jednorodzinnej 
proszeni są o wystawienie od-
padów przed posesjami, a za-
budowy wielorodzinnej – przy 
pojemnikach na odpady.

(MC)
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Komunikat 
Burmistrza Jedliny – Zdroju
W związku z obowiązującymi obostrzeniami i wskazaniami odnośnie pracy 
urzędów, zaleca się ograniczenie do niezbędnego minimum wizyt w Urzędzie 
Miasta Jedlina-Zdrój.
Od 22 marca 2021 r. sprawy niewymagające osobistego udziału prosimy 
załatwiać:
1. telefonicznie pod numerami telefonów: 
 74 8422 215, 748455216, 74 88 55 054, 74 88 55 269,
2. fax: 74 85 10 980,
3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej pod adresem: 
 urzad@jedlinazdroj.eu 
 lub poprzez Elektroniczną Skrzynką Podawczą: EPUAP.

WAŻNE:
1. Kasa zostaje zamknięta do dnia 9 kwietnia br.
2. Sprawy wymagające osobistej wizyty (USC, ewidencja ludności) 
 będą załatwiane po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu.
Zachęcamy do korzystania z elektronicznej formy korespondencji i płatności.

Leszek Orpel
Burmistrz Jedliny-Zdroju

R E K L AMA

Tartak Urbaniak oferuje:
więźby dachowe, ogrodzenia,

deski: tarasowe, podłogowe, boazeryjne, 
elewacyjne (różne profi le)

opał iglasty

Jedlina Zdrój, ul. Kłodzka 29
Tel. (74) 845 56 50, 509 52 60 12

SKŁAD WĘGLA – MAXIMUS
TRANSPORT GRATIS OD 1 TONY

- Wałbrzych i okolice
MARCEL, STASZIC, EKOGROSZEK I INNE

WĘGIEL WORKOWANY 25 KG
PRZYJEDŹ – ZADZWOŃ – SPRAWDŹ CENY
ul. Topolowa 23A Teren Giełdy Piaskowa Góra za Kau�andem

tel. 74 665 82 02, kom. 603 195 875
www.facebook.com/maximus.walbrzych

Zespół Szkolno – Przed-
szkolny im. Janusza Korcza-
ka w Jedlinie-Zdroju dołączył 
do użytkowników Ogólno-
polskiej Sieci Edukacyjnej.

Gmina uzyskała wyposaże-
nie pracowni dzięki projektowi 
Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła 
Plus, a dzięki udziałowi w Ogól-
nopolskiej Sieci Edukacyjnej 
szkoła stworzyła w budynku 
A mobilną pracownię multi-
medialną, składającą się z 18 
laptopów z punktem dostępo-
wym do internetu.

- W budynku B również 
funkcjonuje sieć OSE. Mamy 
nadzieję, że niedługo ucznio-
wie będą mogli skorzystać z 
nowej pracowni multimedial-
nej, po powrocie ze zdalnej 
nauki. W sali jest także tablica 
interaktywna, z której nauczy-
ciele korzystają także podczas 
prowadzenia zajęć zdalnej na-
uki – wyjaśnia dyrektor szkoły 
Katarzyna Lepis. - OSE to pro-
gram publicznej sieci teleko-
munikacyjnej, dający szkołom 
w całej Polsce możliwość pod-
łączenia szybkiego, bezpłatne-
go i bezpiecznego internetu. 
Program został zaprojektowany 
przez Ministerstwo Cyfryza-
cji, a jego założenia realizuje 
Państwowy Instytut Badawczy 
NASK – operator OSE. Program 

jest odpowiedzią na wyzwania 
współczesnej edukacji – kształ-
tującej kompetencje cyfrowe i 
otwartej na nowoczesne tech-
nologie. Razem z usługą dostę-
pu do internetu włączana jest 
automatycznie darmowa usłu-
ga „Bezpieczny internet OSE”. 
Dzięki niej blokowana jest nie-
pożądana komunikacja, a ruch 
sieciowy chroniony jest na pod-
stawowym poziomie. Należą do 
nich m.in. DDoS, mający na celu 
zaburzenie lub zablokowanie 
dostępu do internetu, phishing, 
czyli wyłudzanie danych od 
użytkowników przez prezento-
wanie im fałszywych stron in-
ternetowych pozorujących np. 
strony bankowe, czy wykorzy-
stanie podatności przez bloko-
wanie adresów domenowych 
propagowanych lub wykorzy-
stywanych w trakcie ataków 
przez przestępców kompute-
rowych. Włączona jest również 
usługa „Bezpieczeństwo użyt-
kownika OSE”, która automa-
tycznie monitoruje, wykrywa i 
blokuje zagrożenia dotyczące 
potencjalnego dostępu do tre-
ści nielegalnych i szkodliwych 
dla użytkowników sieci OSE, 
które potencjalnie mogą za-
wierać niepożądany kod, infe-
kujący komputery szkolne.

(KS)

Jedlina w sieci

W pierwszym etapie tego-
rocznego konkursu granto-
wego wnioski były oceniane 
na postawie kryteriów, takich 
jak: współpraca z innymi part-
nerami, czy liczba pracowni-
ków Toyoty zaangażowanych 
w projekt. Następnie komisja 
złożona z przedstawicieli part-
nerów funduszu, czyli: fabryki 
Toyoty, Fundacji Edukacji Eu-
ropejskiej, Zespołu Szkół nr 5 
w Wałbrzychu oraz Zespołu 
Szkół im. Jana Kasprowicza w 
Jelczu-Laskowicach, przyznała 
punkty poszczególnym ini-
cjatywom na postawie: zbież-
ności projektu z priorytetami 
Toyoty (ekologia, mobilność, 
edukacji techniczna, sport i 
bezpieczeństwo na drogach), 

zaspokajanie potrzeb i rozwią-
zywanie problemów lokalnej 
społeczności oraz kreatywność 
projektu. W ostatnim etapie 
konkursu od 26 marca do 8 
kwietnia mieszkańcy regio-
nu na dedykowanej stronie 
www.FunduszToyoty.pl mogli 
zagłosować na najlepsze po-
mysły zgłoszone przez lokalne 
organizacje non-pro�t. Miesz-
kańcy oceniali między innymi: 
koncepcje zagospodarowania 
przygotowane przez uczniów 
i nauczycieli architektury kra-
jobrazu Zespołu Szkół nr 5 w 
Wałbrzychu oraz informatyki 
Zespołu Szkół w Jelczu-Lasko-
wicach. Każdy oddany głos 
oznaczał jeden punkt przy-
znany danemu projektowi. By 

wyrównać szanse mniejszych 
i większych gmin do punktacji 
zaliczanych było maksymalnie 
pierwszych 100 głosów miesz-
kańców oddanych na każdy 
projekt.

- Cieszymy się bardzo z du-
żego udziału społeczności lo-
kalnej w tym etapie konkursu. 
Na naszej stronie swój głos od-
dało ponad 5300 mieszkańców 
regionu. Ich głos jest bardzo 
ważny, bo to właśnie oni ko-
rzystać będą z efektów pracy 
organizacji, wolontariuszy i 
pracowników Toyoty – podkre-
śla Grzegorz Górski, Manager 
General A�airs fabryki Toyoty 
w Wałbrzychu i Jelczu-Lasko-
wicach, która jest inicjatorem 
Funduszu Toyoty.

Laureaci 
Funduszu Toyoty
Znamy już zwycięzców tegorocznego konkursu grantowego Funduszu 

Toyoty – „Dobre Pomysły Zmieniają Nasz Świat”. W tym roku 
w aglomeracji wałbrzyskiej realizowanych będzie 5 projektów, 

a w powiecie oławskim 3 projekty.

Na podstawie punktacji ze 
wszystkich etapów konkursu, 
wybranych zostało �nalnie 5 
projektów z aglomeracji wał-
brzyskiej oraz 3 projekty z po-
wiatu oławskiego, które otrzy-
mają granty z Funduszu Toyoty, 
do 20 tysięcy złotych każdy, co 
oznacza blisko 160 tysięcy zł 
dotacji dla wszystkich zaplano-
wanych inicjatyw. Ich realiza-
cja planowana jest pomiędzy 
kwietniem a październikiem br.

(RED)

Zwycięskie projekty 
z Aglomeracji 
Wałbrzyskiej:

1. Publiczna Szkoła 
Podstawowa nr 5 im. 
B. Malinowskiego, 
Boguszów Gorce - 
projekt „Bezpieczna 
droga do szkoły i 
terenu obiektu OSiR” 
- 275 punktów

2. Muzeum Wsi 
Sudeckiej i Techniki 
Mikroskopowej, 
Głuszyca - projekt 
„Plenerowe 
eksperymentarium 
wodne” 
- 265 punktów

3. Szkoła Podstawowa 
nr 3 w Głuszycy - 
projekt „Bezpieczne 
przejście dla pieszych” 
- 260 punktów

4. Fundacja Z INNEJ 
BAJKI, Świdnica - 
projekt „Budowa 
Edukacyjnego Placu 
Zabaw na terenie 
istniejącego placu przy 
u. Polna Droga” 
- 255 punktów

5. OPS Mieroszów - 
projekt „Polana pod 
Czerwoną Skałą” 
- 255 punktów.
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Gospodarka komunalna
 Zinwentaryzowanie i unormowanie gospodarki mieszkaniowej np. pustostany
 Udostępnienie gruntów pod budownictwo
 Remonty lokali mieszkaniowych i infrastruktury przy mieszkaniach:

 Koniec z przenośnymi toaletami obok budynków
 Odzyskiwanie i zagospodarowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe np. „Browar”

Społeczeństwo
 Aktywizacja seniorów - stworzenie miejsc spotkań, organizacja zajęć
 Wsparcie i opieka nad osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami
 Ścisła współpraca z Wałbrzyskimi jednostkami służby zdrowia - punktami szczepień COVID-19
 Powołanie rady społecznej przy burmistrzu i radzie miasta w sprawie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców
 Wsparcie i współpraca z organizacjami pozarządowymi

Transport
 Obwodnica BOGUSZOWA
 Obwodnica GORC
 Uruchomienie komunikacji lokalnej np. Stary Lesieniec – Boguszów, Kuźnice - Boguszów, Gorce – Kuźnice

Przedsiębiorczość
 Wspieranie lokalnych przedsiębiorców poprzez wykorzystanie ich potencjału
 Powołanie Społecznej Rady Przedsiębiorców pod patronatem burmistrza i rady miasta

Sport i Rekreacja
 Rozbudowa i użytkowanie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, w szczególności Dzikowca, stadionów sportowych
 Promocja sportu wśród dzieci i młodzieży – wsparcie klubów i organizacji
 Promocja miasta poprzez sport – organizacja imprez sportowych, np. Sudecka 100
 Wsparcie dla klubów sportowych z Boguszowa - Gorc

R E K L AMA

Wspieraj seniora
Gmina Boguszów-Gorce do-
łączyła do programu „Wspie-
raj Seniora”, dzięki któremu 
seniorzy uzyskają niezbędną 
pomoc w czasie pandemii. Je-
żeli masz więcej niż 70 lat i po-
trzebujesz wsparcia zadzwoń na 
infolinię 22 505 11 11 i zgłoś de-
cyzję o pozostaniu w domu dla 
własnego bezpieczeństwa. Jeżeli 
chcesz pomóc, ale nie wiesz jak 
- dołącz do Solidarnościowego 
Korpusu Wsparcia Seniorów! Jak 
to zrobić? Wejdź na stronę www.
wspierajseniora.pl, zgłoś chęć 
pomocy przez ankietę lub w 
lokalnym ośrodku pomocy spo-
łecznej, OPS w Twoim mieście 
skontaktuje Ciebie i seniora w 
Twojej okolicy, który potrzebuje 
pomocy.

Pomoc żywnościowa
21 i 22 kwietnia br. Fundacja 
Jesus Christ Security w Bogu-
szowie-Gorcach (ul. Strażac-
ka 35), w godzinach od 9.00 
-17.00 będzie wydawała żyw-
ność w ramach Programu Ope-
racyjnego Pomoc Żywnościowa 
2014 - 2020 współ�nansowane-
go z Europejskiego Funduszu Po-
mocy Najbardziej Potrzebującym 
(FEAD). Do odbioru żywności 
niezbędne są: dowód osobisty, 
skierowanie z Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Boguszowie-Gor-
cach oraz torby na żywność.

(RED)

Gmina Mieroszów, we 
współpracy z Urzędem Mar-
szałkowskim Województwa 
Dolnośląskiego we Wro-
cławiu, w ramach koalicji 
samorządowej na rzecz 
pro�laktyki i wczesnego 
wykrywania nowotworów 
złośliwych dolnego odcinka 
przewodu pokarmowego, 
przystąpiła do programu 
pro�laktyki raka jelita gru-
bego.

Program realizowany jest 
przez Dolnośląskie Centrum 
Onkologii we Wrocławiu, 
oparty na szybkich testach, 
dzięki którym możliwe jest 
ilościowe oznaczenie krwi 
utajonej w kale, niewidocznej 
gołym okiem.

- Dla naszej gminy zosta-
ło przekazanych 100 pró-
bek. W programie badań 
przesiewowych mogą wziąć 
udział: osoby w wieku 50-65 
lat, niezależnie od wywiadu 
rodzinnego; osoby w wieku 
40-49 lat, które mają krew-
nego pierwszego stopnia, 
u którego rozpoznano raka 
jelita grubego; osoby w wie-

Pro�laktyka w gminie

ku 25-49 lat ze stwierdzoną 
mutacją genetyczną. Ośro-
dek Pomocy Społecznej w 
Mieroszowie, w koordynacji 
z Niepublicznym Zakładem 
Opieki Zdrowotnej Tellmed 
s.c. przy ul. Mickiewicza 1 w 
Mieroszowie, zorganizował 
w przychodni punkt wyda-
wania testów na krew uta-
joną. Do punktu można się 
zgłaszać w każdą środę od 
godziny 8.00 do 12.00. W 
celu uzyskania dodatkowych 
informacji zapraszamy do 
kontaktu: Niepubliczny Za-
kład Opieki Zdrowotnej Tell-
med s.c. przy ul. Mickiewicza 
1 w Mieroszowie - tel. 74 845 
83 53, Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Mieroszowie - tel. 
74 845 82 62 – informują or-
ganizatorzy akcji.

(RED)

W ostatnich dniach w kil-
ku miejscach Aglomeracji 
Wałbrzyskiej doszło do de-
wastacji mienia użyteczności 
publicznej. – Apeluję o zgła-
szanie takich zdarzeń policji 
– mówi Andrzej Lipiński, bur-
mistrz Mieroszowa.

Gmina Boguszów-Gorce 
zamontowała w październiku 
ubiegłego roku 20 pojemni-
ków na psie odchody na tere-
nie całego miasta. - Niestety, 
dostajemy coraz więcej zgło-
szeń o aktach dewastacji. Pa-
miętajmy o naszym obowiązku 
sprzątania po naszych pupi-
lach, a także nie pozwólmy 
niszczyć śmietników. Drodzy 
mieszkańcy, zadbajmy wspól-
nie o nasze miasto! – apeluje 
Krzysztof Kumorek, który pełni 
funkcję burmistrza Boguszowa 
– Gorc.

Kolejne informacje o aktach 
wandalizmu napłynęły do re-
dakcji Tygodnika DB 2010 z 
Gminy Mieroszów. - W Andrze-
jówce zniszczona została wiata 
na przystanku autobusowym – 
napisał Janusz Miś, który znisz-
czenia uwiecznił na zdjęciach. 
Widać na nich rozbite w drob-
ny mak szyby, które osłaniały 
turystów czekających na auto-
bus od wiatru i opadów.

- Niestety, na szlakach tury-
stycznych natknąłem się na poła-
mane drogowskazy. Z kolei przy 
drodze na pograniczu z powia-
tem kamiennogórskim zniszczo-
na została tablica informacyjna. 
Musimy powiedzieć stop wanda-
lom! Nie możemy być obojętni, 
bo góry i drogi to nasze wspólne 
dobro! – podkreśla Andrzej Lipiń-
ski, burmistrz Mieroszowa.

(RED)

Wandale atakują
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Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szko-
ły Zawodowej Specjalnej  jest  organizacją non profi t, 
zrzeszeniem nauczycieli i terapeutów od lat zajmu-
jących się poprawą funkcjonowania osób niepełno-
sprawnych w sferze  społecznej i zawodowej. 

Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej Specjalnej zwraca się z uprzejmą proś-
bą o przekazanie 1% w celu realizacji przedsięwzięć 
związanych z szeroko pojętą  rehabilitacją społeczno 
– zawodową osób niepełnosprawnych. Jak do tej pory 
Stowarzyszenie prowadzi Warsztaty Terapii Zajęciowej 
jak również wielkim sukcesem było utworzenie i uru-
chomienie pierwszego w subregionie wałbrzyskim  Za-
kładu Aktywności Zawodowej dla osób niepełnospraw-
nych w stopniu znacznym oraz umiarkowanym.
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Inez po wypadku komunikacyjnym 

potrzebuje POMOCY.
Dzięki Wam może być sprawna.
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Zgodnie z zapowiedzią z 
ubiegłego tygodnia, powracam 
do sprawy poruszonej w mailu 
od wałbrzyskich policjantów, 
informujących o – ich zdaniem 
- rażących nieprawidłowościach 
w postępowaniu kierownictwa 
Komendy Miejskiej Policji w Wał-
brzychu, związanych z przypad-
kami zarażenia funkcjonariuszy 
koronawirusem SARS-CoV2 oraz 
groźnymi konsekwencjami nie 
tylko dla nich, ale także dla ich 
rodzin oraz wałbrzyszan, z który-
mi siłą rzeczy w trakcie pełnienia 
służby muszą się kontaktować.

Tak jak zapowiadałem, zwró-
ciłem się do rzeczników praso-
wych Komendy Wojewódzkiej 
Policji we Wrocławiu i Komendy 
Głównej Policji w Warszawie z 
pytaniem, czy potwierdzają, że 
do ich jednostek tych faktycznie 
wpłynęło anonimowe pismo 
wałbrzyskich policjantów, w któ-
rym zwracają uwagę na wymie-
nione wyżej nieprawidłowości. 
Wcześniej z prośbą o komentarz 
do opublikowanego w Tygodni-
ku DB 2010 mojego tekstu, do 
Rzecznika Prasowego Komen-
danta KMP zwrócił się redaktor 
naczelny tygodnika Robert Rad-
czak. Do tej pory odpowiedzi 
udzielili jedynie rzecznicy z KMP 
i KGP, więc odniosę się do ich 
treści, albowiem są one bardzo 
symptomatyczne.

Rzecznik KMP w swojej od-
powiedzi w ogóle się do poru-

Echa naszych publikacji:

Wirus w policyjnym mundurze?
Janusz
Bartkiewicz

szonego w Tygodniku DB 2010 
problemu nie odniósł uznając, 
że wystarczy informacja, iż w 
KMP przestrzegane są wszelkie 
niezbędne procedury wska-
zane w „Decyzji nr 163/2020 
Komendanta Wojewódzkiego 
Policji we Wrocławiu z dnia 19 
czerwca 2020 roku”. O tym, co 
zostało w tygodniku przedsta-
wione, ani jednego słowa. I nie 
ma się czemu dziwić, bo prze-
cież trudno sobie wyobrazić, 
aby opisaną sytuację potwier-
dził... Inaczej wygląda sprawa 
z odpowiedzią rzecznika KGP, 
którego poprosiłem jedynie o 
potwierdzenie (tak jak rzeczni-
ka z KWP), czy do komendanta 
głównego (i wojewódzkiego) 
faktycznie takie anonimowe 
pismo policjantów wpłynęło. 
O nic więcej nie prosiłem. W 
odpowiedzi uzyskałem infor-
mację, że „w sprawach od-
noszących się do anonimów 
nie udzielamy komentarza. W 
sprawie ewentualnych czynno-
ści kontrolnych we wskazanej 
jednostce proszę kontaktować 
się z Zespołem Prasowym KWP 
w Wrocławiu”. A ja przecież o 
żaden komentarz nie prosiłem, 
tylko o potwierdzenie lub za-
przeczenie faktu wpłynięcia 
wspomnianego pisma.

Wobec braku konkretów, 
muszę zadowolić siebie i Czytel-
ników interpretacją tego, co w 
odpowiedzi tej się znalazło. Tak 
więc z zadowoleniem muszę 
stwierdzić, że brak zaprzeczenia 
jest potwierdzeniem, co wynika 
z podstawowych zasad logiki. 
Zatem piszący do mnie poli-
cjanci nie kłamali. Natomiast, 
jeżeli rzecznik odsyła mnie 
po szczegółową informację 

o „ewentualnych działaniach 
kontrolnych” do KWP, to ozna-
cza nic innego, jak zlecenie tej 
jednostce sprawdzenia praw-
dziwości informacji przedsta-
wionych w liście policjantów. 
Wprawdzie – jak podkreśla 
rzecznik KGP – treść anonimów 
nie jest komentowana, to jed-
nak zgodnie z policyjną sztuką, 
każdy anonim musi być trakto-
wany jako źródło informacji, a 
więc musi być dokładnie spraw-
dzony, a w przypadku potwier-
dzenia się zawartych w nim 
informacji, musi być podstawą 
do wszczęcia stosownych czyn-
ności wyjaśniających. Czas więc 
najwyższy poinformować Czy-
telników, co takiego wałbrzyscy 
policjanci napisali. Z uwagi na 
szczupłość miejsca, ograniczę 
się jedynie do najważniejszych 
i najbardziej drastycznych frag-
mentów tego pisma:

„(…)17.03.2021 r. funkcjo-
nariusz Wydziału Kryminalne-
go Komendy Miejskiej Policji w 
Wałbrzychu otrzymał pozytywny 
wynik testu na koronawirusa. Od 
tego czasu w/w przebywa w izo-
lacji. Niestety kilka dni wcześniej 
pełnił służbę z wieloma Policjan-
tami, a szczególnie z Mariuszem 
Z. (w oryginale pełne nazwisko). 
Była to wielogodzinna służba w 
bardzo bliskim kontakcie.(…) 
Niestety mimo bezpośredniego 
kontaktu z osobą o potwierdzo-
nym zakażeniu ani Mariusz Z. ani 
inny funkcjonariusz Wydziału Kry-
minalnego nie został skierowany 
na obowiązkową kwarantannę. 
Mariuszowi Z. zasugerowano 
aby wziął wolne z nadgodzin. 
Kiedy oświadczył, że powinien 
być objęty kwarantanną, a nie 
wykorzystywać wypracowane 

nadgodziny kazano mu napisać 
oświadczenie, że czuje się dobrze 
i przychodzić do pracy. Trudno w 
to uwierzyć, ale osoba, która po-
winna być objęta kwarantanną 
otrzymała polecenie napisania 
oświadczenia o stanie zdrowia i 
przychodzenia do pracy. Następ-
nie Mariusz Z. został skierowany 
na test w kierunku koronawiru-
sa i w dniu 19.03.2021 r. taki test 
przeprowadzono. Niestety nadal 
musiał przychodzić do pracy. W 
międzyczasie np. brał udział w 
realizacji sprawy wspólnie z funk-
cjonariuszami CBŚP i Wydziału 
Kryminalnego KWP we Wrocławiu 
oraz pilnował zatrzymanego, peł-
nił służbę z kilkoma funkcjonariu-
szami oraz odwiedził kilka urzę-
dów m. in. wałbrzyski monitoring 
w Urzędzie Miasta. (...) 23.03.2021 
r. Mariusz Z. otrzymał pozytywny 
wynika testu na koronawirusa. 
Przypominamy, że 23.03.2021r. to 
dzień kiedy Mariusz Z. powinien 
być objęty kwarantanną. Powi-
nien ale nie wg „głównego epi-
demiologa” Zastępcy Naczelnika 
Wydziału Kryminalnego KMP w 
Wałbrzychu Rafała K. Rafał K. to 
nowy Zastępca Naczelnika z kil-
kuletnim stażem pracy w Policji, 
bez wiedzy, doświadczenia i ja-
kichkolwiek umiejętności.(...). Ten 
cyniczny młodzieniec za nic ma 
życie i zdrowie swoich podwład-
nych bowiem najważniejsza jest 
kariera. Rafał K. stwierdził, że nie 
jest możliwe zarażenie się od inne-
go funkcjonariusza kiedy nosi się 
maseczkę. (…) Rafał K. sam oce-
nia zagrożenie epidemiologiczne 
i dopuszcza Policjantów do służby 
na podstawie ich oświadczenia o 
stanie zdrowia. (…) Po naradzie 
ze swoimi pryncypałami tj. Ma-
riuszem K. i Krzysztofem L. posta-
nowiono, że jednak może należy 
izolować Policjantów. Jednak 
broń Boże żadna kwarantanna 
tylko wolne za nadgodziny (jeden 
lub dwa dni) bo kto będzie wysta-
wiał mandaty za brak maseczek. 

Jednak sytuacja w Wydziale Kry-
minalnym zaczęła się rozwijać 
ponieważ dwóch kolejnych Po-
licjantów nie czekając na opinię 
w/w „epidemiologów” dokonało 
samoizolacji. Jeden z nich Da-
mian K. w dniu 20.03.2021 r. miał 
objawy przypominające Covid, a 
2 dni później takie same objawy 
mieli jego żona i syn. (…) Żona 
otrzymała pozytywny wynik testu 
na koronawirusa. Panowie L., K. i 
K. zaczęli panikować ponieważ 
Policjanci coraz głośniej mówili, 
że to co się dzieje w komendzie 
to skandal. Postanowiono wy-
słać na wolne m.in. Łukasza R.. 
Podstawą do tego miała być jego 
notatka, że miał kontakt z osoba 
zarażoną. R. napisał w notatce 
zgodnie z prawdą, że miał kon-
takt z Mariuszem Z. Taka treść 
była jednak nie do przyjęcia. Prze-
cież (Mariusz Z. – dop. JB) Z. już 
tydzień wcześniej powinien być 
na kwarantannie, a oni kazali 
mu chodzić do pracy. R. otrzymał 
polecenie pominięcia nazwiska Z. 
Ponadto na sobotę i niedzielę pla-
nowana jest akcja poszukiwany, 
a Pan K. już zapowiedział, że nie 
przyjmie żadnej notatki jeśli nie 
będzie rozpytanych przynajmniej 
kilku sąsiadów. W czasach zarazy 
mamy odwiedzić kilkaset miesz-
kań ponieważ wyniki są ważniej-
sze niż życie i zdrowie. (...). Dzisiaj 
Pan L. ogłosił, że kwarantanna 
tylko dla objawowych Policjan-
tów, a w innym wypadku 1 lub 2 
dni wolnego. Skierowanie na test 
lub kontakt z osobą zakażoną wg 
L. nie jest podstawą do objęcia 
kwarantanną. (…) Taka sytuacja 
nigdy nie miałaby miejsca gdyby 
nie zatuszowano wydarzeń ma-
jących miejsce podczas pierwszej 
fali na przełomie kwietnia i maja 
2020 r. W Komisariacie Policji I w 
Wałbrzychu kilku funkcjonariu-
szy miało objawy, które mogły 
świadczyć, że chorują na Covid. 
Ówczesny Komendant Komisaria-
tu Adam B. stwierdził jednak, że to 

zwykłe przeziębienie, a pozostali 
Policjanci panikują i ulegli histerii 
medialnej. Kilku Policjantów ( np. 
Łukasz S.) z uwagi, że w rodzinie 
mają osoby starsze pisało raporty 
do Komendanta Miejskiego Policji 
w Wałbrzychu jednak kazano im 
chodzić do służby, przesłuchiwać 
świadków, obsługiwać wydarze-
nia na mieście. (...) Przeziębienia 
okazały się Covidem, a takich 
„przeziębionych” było kilkunastu. 
Rodzina jednego z Policjantów 
nie wytrzymała i w obawie o swo-
je zdrowie złożyła skargę. Podczas 
następnej odprawy (prawdo-
podobnie pod naciskiem KWP 
we Wrocławiu ) Panowie S.,L. i 
K. oświadczyli, że postępowania 
Komendanta Komisariatu I Policji 
w Wałbrzychu było skandaliczne 
i przyczyniło się do tak dużej ilo-
ści zakażonych Policjantów. (…) 
W efekcie skargi zdecydowano 
poddać testom na koronawirusa 
wszystkich funkcjonariuszy Komi-
sariatu Policji I w Wałbrzychu, a 
po wykonanych testach kazano 
wszystkim wracać do służby. Po-
licjanci polecenie musieli wyko-
nać a po kilku dnia okazało się, że 
trze z nich tj. Wiktor S., Damian G. 
i Paweł P. mają pozytywny wynik. 
(...) Prosimy również o poinformo-
wanie Wydziału Kryminalnego 
KWP we Wrocławiu, CBŚP, Służby 
Więziennej oraz Urzędu Miasta w 
Wałbrzychu o konieczności podję-
cia działań z uwagi na bezpośred-
ni kontakt z osobą o potwierdzo-
nym zakażeniu ( Mariusz Z.)”.

To tylko tyle (w dużym skró-
cie) i aż tyle.

http://janusz-bartkiewicz.eu

***

Redakcja nie odpowiada za 
przedstawione dane, opinie i 
stwierdzenia, które stanowią wy-
raz osobistej wiedzy i poglądów 
autora. Treści zawarte w felietonie 
nie odzwierciedlają poglądów i 
opinii redakcji.
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Mieszkańcy Gminy Mie-
roszów będą mogli ubiegać 
się o dopłaty do wymiany 
ogrzewania na ekologiczne. 
Nabór wniosków ruszy za kil-
ka tygodni.

Przypomnijmy: zgodnie z 
uchwałą Rady Miejskiej Mie-
roszowa w sprawie określenia 
trybu i zasad udzielania dotacji 
celowych ze środków budżetu 
Gminy Mieroszów, mieszkań-
cy gminy będą mogli składać 
wnioski o dotację na budowę 
przyłączy gazowych albo na za-
kup kotłów na gaz ziemny lub 
prąd i zmianę sposobu ogrze-
wania nieruchomości. 

- Celem utworzenia progra-
mu dotacji na budowę przy-
łączy gazowych albo zakup 
kotłów na gaz lub prąd, jest 
obniżenie zanieczyszczeń po-
wietrza w Gminie Mieroszów. 
Niezbędnym elementem w 
zwalczaniu szkodliwego zja-
wiska smogu jest wymiana 
źródeł ciepła z paliwa stałego 
na ekologiczne. Aby zachę-
cić mieszkańców do zmiany 
sposobu ogrzewania, Gmina 
Mieroszów udziela do�nan-
sowania wspólnotom miesz-
kaniowym oraz osobom �-
zycznym realizującym zadania 
inwestycyjne, które obejmują 
trwałą zmianę systemu ogrze-
wania opartego na paliwie 
stałym na: ogrzewanie gazo-
we, ogrzewanie elektryczne, 
podłączenie nieruchomości 
do sieci gazowej. Wysokość 
dotacji celowej wynosi do 50 
procent poniesionych kosz-
tów brutto, nie więcej niż: 
4000 zł brutto w przypadku 
zmiany systemu ogrzewania 
z węglowego na gazowe lub 
elektryczne; 2000 zł brutto w 
przypadku podłączenia nie-
ruchomości do sieci gazowej. 
Szczegółowe informacje moż-
na uzyskać pod numerem te-
lefonu: 74 303 00 40 – mówi 
Mariusz Pawlak, zastępca bur-
mistrza Mieroszowa.

(RED)

Poniżej publikujemy w ca-
łości odpowiedzi rzeczników 
prasowych jednostek policji na 
nasze pytania o pracę funkcjo-
nariuszy zakażonych koronawi-
rusem w Komendzie Miejskiej 
Policji w Wałbrzychu.

Odpowiedź rzecznika 
Prasowego Komendanta 
Głównego Policji

Szanowny Panie,
uprzejmie informuję, że w 

sprawach odnoszących się do 

anonimów nie udzielamy ko-
mentarza. W sprawie ewentu-
alnych czynności kontrolnych 
we wskazanej jednostce proszę 
kontaktować się z Zespołem 
Prasowym KWP w Wrocławiu.

Z poważaniem
podkom. Antoni 

Rzeczkowski
Wydział Prasowo-

Informacyjny Biura 
Komunikacji Społecznej

Komendy Głównej Policji

Rzecznicy odpowiadają Odpowiedź rzecznika 
Prasowego Komendanta 
Miejskiego Policji w 
Wałbrzychu

W związku z panującą na 
terenie naszego kraju epide-
mią wszyscy musimy stosować 
szczególne środki ostrożności, 
aby zahamować transmisję ko-
ronawirusa Covid-19. Wałbrzy-
scy funkcjonariusze zobligowani 
są do postępowania właśnie w 
ten sam sposób jak inni miesz-
kańcy naszego kraju.

Funkcjonariusze w każdym 
przypadku mogą liczyć na po-
moc przełożonych w tego typu 
sprawach. W sytuacji podejrze-

nia, że funkcjonariusz jest osobą 
chorą lub miał bliski kontakt z 
osobą chorą, na podstawie De-
cyzji nr 163/2020 Komendanta 
Wojewódzkiego Policji we Wro-
cławiu z dnia 19 czerwca 2020 
roku w sprawie szczegółowych 
działań dotyczących umożliwie-
nia policjantom i pracownikom 
województwa dolnośląskiego 
badań genetycznych w kierunku 
obecności wirusa SARS-CoV-2, 
policjant ma przeprowadzany 
test na obecność koronawirusa. 
Informacja taka przekazywana 
jest również do Sanepidu, który 
to ostatecznie podejmuje de-
cyzję, czy dany funkcjonariusz 

tra�a na kwarantannę, czy też 
izolację domową - lub też nie i 
może pracować.

W przypadku pozytywnej 
decyzji Sanepidu konkretny 
funkcjonariusz odsuwany jest 
od służby do miejsca odbywa-
nia izolacji lub kwarantanny. 
Typowani są także inni funk-
cjonariusze, którzy mieli naj-
bliższy kontakt z samym zara-
żonym i ewentualnie również 
odsuwani od służby, ale o tym, 
czy trafiają na kwarantannę, 
czy izolację domową decyzję, 
po zebraniu odpowiednich in-
formacji, podejmuje także Sa-
nepid.

W każdym zresztą przy-
padku choroby (nie tylko 
Covid-19) funkcjonariusz po-
winien pozostać w miejscu 
zamieszkania, poinformować 
o tym fakcie przełożonego i 
skontaktować się z lekarzem 
pierwszego kontaktu, by ten 
mógł orzec, czy osoba nie po-
winna przebywać na L-4 w 
związku z chorobą.

Pozdrawiam
podkom. Marcin Świeży

Zespół Komunikacji 
Społecznej

Komenda Miejska Policji w 
Wałbrzychu

Wymień 
piec
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Siatkarki MKS Chełmiec 
Wodociągi Wałbrzych z trze-
ma porażkami na koncie za-
kończyły pół�nałowy turniej 
o awans do I ligi i tym samym 
skończyły sezon.

Wyniki wałbrzyszanek w 
turnieju pół�nałowym w To-
maszowie Lubelskim: Cheł-

miec Wodociągi - AZS AWF 
Warszawa 0:3 (15:25, 19:25, 
15:25), Chełmiec Wodociągi - 
TKS Tomasovia Tomaszów Lu-
belski 1:3 (25:17, 23:25, 22:25, 
16:25), Chełmiec Wodociągi 
- GKS Wieżyca 2011 Stężyca 
2:3 (25:22, 27:25, 22:25, 16:25, 
7:15). Do �nału awansowały 

I liga nie dla Chełmca

zespoły z Warszawy i Tomaszo-
wa, a z turnieju w Mysłowicach: 
BAS Białystok i Sokół Mogilno.

- Emocje po turnieju pół-
�nałowym o awans do I ligi 
jeszcze nie opadły. Czas jednak 
podsumować miniony sezon 
w II lidze: 5178 przejechanych 
kilometrów, 1948 zdobytych 
małych punktów, 48 wygranych 
setów, 15 wygranych spotkań, 
48 zdobytych dużych punk-
tów, 2 miejsce w ligowej tabeli, 
awans do turnieju pół�nałowe-
go. Zakończony sezon okazał 
się dla naszego klubu najlep-
szym w historii. Pomimo braku 
awansu do turnieju �nałowego, 

z Tomaszowa Lubelskiego wra-
camy dumni z osiągniętego 
wyniku. Przed rozpoczęciem 
rozgrywek nikt nie przypusz-
czał, że zajdziemy tak daleko! 
Jesteśmy przekonani, że bagaż 
doświadczeń zdobyty w tym se-
zonie zaprocentuje w kolejnych 
latach! Ogromne gratulacje dla 
naszych wspaniałych zawodni-
czek i trenerów. Dostarczyliście 
nam emocji, o których nawet 
nie śniliśmy! Serdeczne podzię-
kowania kierujemy do naszych 
kibiców. Pomimo pandemii 
przez cały sezon czuliśmy Wa-
sze wsparcie. Ciepłe słowa, któ-
re otrzymywaliśmy napędzały 
nas do przekraczania kolejnych 
ograniczeń. Dziękujemy wła-
dzom Wałbrzycha, naszemu 
głównemu sponsorowi - Wał-
brzyskiemu Przedsiębiorstwu 
Wodociągów i Kanalizacji oraz 
wszystkim naszym sponsorom, 
partnerom i patronom medial-
nym. Bez Was siatkówka kobiet 
w Wałbrzychu nie rozwijała by 
się tak prężnie – podkreślają 
działacze MKS Chełmiec Wodo-
ciągi.

(RED, fot. MKS)

- O�cjalnie odchodzę ze 
Stali. Kontrakt na moją proś-
bę został rozwiązany za po-
rozumieniem stron – powie-
dział Tygodnikowi DB 2010 
Jerzy Cyrak, który w prze-
szłości był szkoleniowcem 
Górnika Wałbrzych.

6 kwietnia Jerzy Cyrak zo-
stał asystentem trenera Stali 
Mielec Leszka Ojrzyńskiego. 
Ale po bezbramkowym re-
misie w Poznaniu z Wartą, 12 
kwietnia władze beniaminka 
ekstraklasy z Mielca podjęły 
decyzję o zwolnieniu trenera 
Ojrzyńskiego. W jego miejsce, 
tego samego dnia, został za-
trudniony Włodzimierz Gąsior. 
Po tych zmianach z klubu od-

szedł także Jerzy Cyrak. - Od-
chodzę, bo mnie zaprosił do 
współpracy trener Ojrzyński. 
Jeśli on zostaje zwolniony to ja 
również odchodzę z nim. Nie 
widzę możliwości pozostania 
w klubie bez niego – wyjaśnił 
były trener wałbrzyskiego 
Górnika.

Jerzy Cyrak wcześniej jako 
asystent pracował w ekstra-
klasie w Lechii Gdańsk, Lechu 
Poznań i Górniku Zabrze, a 
jako pierwszy trener w Lechu 
II Poznań, Górniku Wałbrzych, 
Pelikanie Niechanowo, Elanie 
Toruń oraz Radomiaku Radom. 
Ostatnio pracował w GES Sport 
Academy w Poznaniu.

(RED)

Jerzy Cyrak odszedł 
ze Stali
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Siedziba fi rmy - ul. Kutrzeby 60 Wrocław
Biuro Obsługi w Wałbrzychu 

– ul. Dunikowskiego 20
tel. 609 010 023

e-mail: mbbednaski@wp.pl

DOMOFONY
MONITORING

Okna LUCH
- najtańsze okna, które polubisz!

5 lat gwarancji,
perfekcyjny montaż.

Przystępna cena! Raty!
Ponadto wymieniamy stare

uszczelki w oknach PCV.
Kontakt: Okna LUCH,

ul. Wańkowicza 5, Szczawno-Zdrój,
74 843 22 84, 605 430 006

SKUP AUT 

ZA GOTÓWKĘ 
CAŁYCH 

I USZKODZONYCH 

ORAZ MOTOCYKLI. 

TEL: 696-473-695

KREDYTY
Gotówkowe, dla �rm,

na spłatę innych kredytów.
Pożyczki pozabankowe na 48 msc.

bez zdolności kredytowej,
chwilówki na dowód

Tel. 663 712 904
pl. Jana Pawła II nr 8 

Świebodzice 
(koło postoju Taxi)

Tel do kontaktu  535-416-014 ofer-
ta dostępna na  www.panorama.
net.pl pod nr PAN-MS-1150

BON –SZCZAWNO ZDRÓJ MIESZ-
KANIE WILLOWE z tarasem i zadba-
nym ogrodem (parter) na wyna-
jem wyposażone, 3 pokoje, aneks 
kuchenny,60m2, piękna okolica  
Cena: 1 990  zł,   ( nr: 2551)- (74) 
843 33 33, (74) 666 66 06

BON –ŚRÓDMIEŚCIE, lokal biuro-
wy, 50m2, parter, 3 pomieszczenia, 
wc, poczekalnia, ogrzewanie 
elektryczne. Cena: 169 000zł. 
Wynajem-1600 zł (nr: 1124) - (74) 
843 33 33, (74) 666 66 06

BON – ŚRÓDMIEŚCIE, mieszkanie  
pow. 82 m2, 2 pokoje, widna 
kuchnia z jadalnią, garderoba,  ła-
zienka z WC, ogrzewanie w trakcie 
modernizacji na gazowe. CENA: 
159 000 zł (nr: 2549)  (74) 666 66 
06, (74) 843 33 33

BON –SZCZAWNO ZDRÓJ Dom o 
pow. 200 m 2 , 6 pokoi, kuchnia, 

2 łazienki z WC , Działka 1700 m 
2.  Cena: 1 600 000  zł,   ( nr: 2599)- 
(74) 843 33 33, (74) 666 66 06

BON –MIEROSZÓW Dom o pow. 
772 m 2 , 8 pokoi, kuchnia, 2 
łazienki z WC,  , Działka 751 m 2.  
Cena: 630 000  zł,   ( nr: 2612)- (74) 
843 33 33, (74) 666 66 06

BON –BOGUSZÓW-GORCE  Dom o 
pow. 180 m 2 , 4 pokoje, kuchnia 
otwarta na salon, 2 łazienki z WC 
, Działka 540 m 2.  Cena: 640 000  
zł,   ( nr: 2615)- (74) 843 33 33, (74) 
666 66 06,

BON –SZCZAWNO ZDRÓJ Dom o 
pow. 238 m 2 , 5 pokoi, 2 kuchnie, 
3 łazienki z WC , Działka 700 m 2.  
Cena: 690 000  zł,   ( nr: 2620)- (74) 
843 33 33, (74) 666 66 06

BON – ŚRÓDMIEŚCIE, mieszkanie  
pow. 51 m2, 2 pokoje, z aneksem 
kuchennym łazienka z WC, ogrze-
wanie  gazowe. CENA: 155 000 zł 
(nr: 2631)  (74) 666 66 06, (74) 843 
33 33

BON –SZCZAWNO ZDRÓJ Dom o 
pow. 200 m 2 , 6 pokoi, kuchnia, 
2 łazienki z WC , Działka 826 m 2.  
Cena: 690 000  zł,   ( nr: 2640)- (74) 
843 33 33, (74) 666 66 06   

BON – BOGUSZÓW-GORCE, miesz-
kanie  pow. 96,8 m 2, 3 pokoje z 
kuchnią, przedpokój, łazienka z 
WC. Cena 398 000 zł, (nr.2641), (74) 
843 33 33, (74) 666 66 06 

P.H.U. - „MAJA” Sp.J. 
na rynku od 1998 roku.

Oferuje 
ubezpieczenia:

- komunikacyjne
- majątkowe
- grupowe

Wałbrzych 
Pl. Magistracki 10  

(obok ratusza), 
ul. Zamkowa 4.

Tel. 74/ 666-55-44
 74/ 842-36-23
Kom. 603-79-62-54
 605-74-37-71

i inne...
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Sprzedam halę 
800 m 

z pomieszczeniami 
socjalnymi i biurowymi 

przy ul. Wysockiego 
w Wałbrzychu (koło 

Starej Kopalni). 
Tel. 606 478 000 

Dom w zabudowie 
szeregowej:

 piętrowy, Biały Kamień 
- cztery pokoje, kuchnia, 

łazienka, dwa przedpokoje, 
piwnica, strych, niewielki 

ogródek przed i za domem, 
ogrzewanie gaz i węglowe. 
Sprzedaż lub zamiana na 

małe mieszkanie. Kontakt 
między godz. 16-19. 

Tel.609 876 597

USŁUGI

(2) KUCHNIE, meble na wymiar, 
SZAFY WNĘKOWE, GARDEROBY 
i inne stolarskie. TANIO! 692-
123-981. 

(2) ANTENY SATELITARNE – 
montaż, naprawy, ustawianie - w 
najlepszej cenie i w najkrótszym 
czasie. Tel. 606 937 229

(2) MEBLE NA WYMIAR – kuchnie, 
szafy, garderoby, zamówienia 
indywidualne – TANIO! www. 
meble-ibg. weebly. com Tel. 607-
218-533

PRACA

(2) Opieka. Niemcy. Legalnie. 
Tel. 725 24 89 35

MOTORYZACJA

(2) Kupię stare motocykle oraz 
szkolne przekroje silników i 
maszyn parowych, a także syreny 
strażackie. Tel. 889-706-226. 

KUPIĘ

(9) Kupię starcie: dokumenty, 
zdjęcia, odznaczenia, zegar-
ki, militaria, �gurki i patery z 
okresu PRL-u, szkło kolorowe, 
komiksy i inne przedmioty. Tel. 
604-574-501.

Panorama Nieruchomości 

58-300 Wałbrzych 

Marii Konopnickiej 1

T: +48 535 416 014

M: rafal@panorama. net. pl

http://www. panorama. net. pl

SKUPUJEMY MIESZKANIA ZA 
GOTÓWKĘ, TAKŻE ZADŁUŻONE 
I Z KOMORNIKIEM, WYPŁATA 
GOTÓWKI OD RĘKI.  KONAKT: 535-
416-014
NAJWIĘKSZA BAZA OFERT Z RYN-
KU PIERWOTNEGO NA DOLNYM 
ŚLĄSKU !!!
Ponad 100 inwestycji we Wro-
cławiu  BEZ PROWIZJI ! Zadzwoń 
792-549-757
WAŁBRZYCH okolice Parku Sobie-
skiego 2pok 40m2 piękny ogród 
pod okanami 
tel. do kontaktu 535-416-014 ofer-
ta dostępna na  www.panorama.
net.pl PAN- MS - 1182
BOGUSZÓW GORCE  Osiedle 
Krakowskie  super okolica 2 pokoje 
parter cena 85tys zł  tel do kontak-
tu 535-416-014  oferta dostępna 
na  www.panorama.net.pl 
BOGUSZÓW GORCE  dom z lat 90-
tych  5pokoi, 220m2 cena 530tys zł  
tel do kontaktu 535-416-014 oferta 
dostępna na  www.panorama.net.
pl pod nr PAN- DS -1206 
RUSINOWA 40m2 2pokoje z  ogro-
dem cena 85tys tel do kontaktu 
535-416-014 www.panorama.
net.pl 
BIAŁY KAMIEŃ Do wynajęcia 
mieszkanie 35m2  4piętro, ogrze-
wanie miejskie. Cena 1190,-zł  
Tel do kontaktu 535-416-014 ofer-
ta dostępna na  www.panorama.
net.pl pod nr PAN-MW-1201 
JEDLINA ZDRÓJ  Dom z działką 
2,3ha  7pok 200m2 ,ogrzewanie 
gazowe Cena 465tys zł 

MALOWANIE, 
TAPETOWANIE.

PRZYSTĘPNE CENY.
TEL. 530 321 330

BON – GŁUSZYCA, działka w 
okolicach Głuszycy o pow. 4900 
m 2 z warunkami zabudowy oraz 
rozpoczętą budową domu. Cena 
185 000 zł, (nr.2608), (74) 843 33 
33, (74) 666 66 06 

BON – ŚRÓDMIEŚCIE, mieszkanie  
pow. 42 m2, 1 pokój, kuchnia,ła-
zienka z WC, ogrzewanie  gazowe. 
CENA: 149 000 zł (nr: 2648)  (74) 
666 66 06, (74) 843 33 33

BON – ŚRÓDMIEŚCIE, mieszkanie  
pow. 64 m2, 3 pokoje,kuchnia,  
łazienka, WC, duży balkon,ogrze-
wanie miejskie. CENA: 177 000 zł 
(nr: 2651)  (74) 666 66 06, (74) 843 
33 33

BON –Okolice STARYCH BOGA-
CZOWIC  Dom o pow. 320 m 2 , 7 
pokoi, 2 kuchnie,  łazienka z WC , 
Działka 2300 m 2.  Cena: 300 000  
zł,   ( nr: 2652)- (74) 843 33 33, (74) 
666 66 06

BON – WALIM, działki w Jugowi-
cach o pow. od 700 do 1300 m 2 z 
warunkami zabudowy. Cena 40 zł  
m2, (nr.1646), (74) 843 33 33, (74) 
666 66 06 

Głuszyca ul. Kłodzka 8
tel. 882068300, 660747567

e-mail:info@zolnieruk. pl
www. zolnieruk. pl

Oferujemy naszym Klientom bez-
pieczne i sprawne przejście przez 
cały proces zakupu lub sprzedaży, 
aż do momentu umowy końcowej 
związanej z jej nabyciem/zbyciem. 
Pomożemy w określeniu stanu 
prawnego i kompletowaniu doku-
mentów. Zapraszamy do bliższej, 
bezpłatnej prezentacji! 

Sprzedam gospodarstwo rolne z 
zabudowaniami w gminie Bystrzy-
ca Kłodzka- wieś Mielnik. Działka 
o pow. 1,43 ha. Dostępne media- 
woda, prąd. Cena 200 tys. zł nie 
podlega negocjacji!

Kupię mieszkanie w Wałbrzychu 
ewentualnie powiat wałbrzyski 
–parter lub I piętro w cenie do 100 
tys. zł. Powierzchnia od 50m2.

Sprzedam lokal mieszkalny- wy-
soki standard, po remoncie w 
spokojnej części Białego Kamienia- 
okolice ul. Pionierów. Pow. 42 m2. 
Cena 185 tys. zł.  Czynsz 220 zł.

Sprzedam lokal mieszkalny o pow. 
57 m2 w Mieroszowie z niezależ-
nym wejściem, duży pokój, kuch-
nia, przedpokój, łazienka z WC i 
piwnica, strych, ogródek, pomiesz-
czenia gospodarcze.  Mieszkanie 
bezczynszowe opłata za zarząd 73 
zł/mies. Cena 69 tys. zł.

Sprzedam działkę budowlaną w 
Jedlinie- Zdrój – bardzo atrakcyjny 
teren o powierzchni 3544m²  cena 
166 tys.zł

Informacje dotyczące nierucho-
mości zostały sporządzone na 
podstawie oświadczeń i nie są 
ofertą w rozumieniu przepisów 
prawa, mają charakter wyłącznie 
informacyjny i mogą podlegać 
aktualizacji, zalecamy ich osobistą 
wery�kację. Serdecznie zaprasza-
my do naszego biura w Głuszycy i 
na stronę www.zolnieruk.pl.

Kupiê zegarki
mechaniczne (nakrêcane) i automatyczne,

narêczne, mêskie
szwajcarskie - IWC, Omega, Zenith, Eterna, Longines, 
Oris, Epos, Certina, Tissot, Doxa, Atlantic,
niemieckie - Glashutte, Anker, Ancre, Zeppelin, 
Junghans, Junkers 
japoñskie - Seiko, Citizen, 
radzieckie - Poljot, Wostok, Slawa, Szturmanskie
polskie - B³onie

tel.: 791 87 34 77
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• Ogłoszenia okolicznościowe  • 
Podziękowania 

• Kondolencje • Nekrologi
w Tygodniku DB 2010, w portalu db2010.pl,

 na Facebooku
ATRAKCYJNE CENY!         Tel. 790 709 590
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R E K L AMA

Koszykarzom Górnika 
Wałbrzych brakuje już tyl-
ko jednego zwycięstwa do 
awansu do pół�nału rywali-
zacji o awans do ekstraklasy. 
Podopieczni trenera Łukasza 
Grudniewskiego dwukrotnie 
pokonali AZS Politechnika 
Opolska i już w sobotę w hali 
rywala mogą sobie zapewnić 
awans do pół�nału.

Po zakończeniu sezonu 
zasadniczego trenerzy doko-
nali wyboru pierwszej piątki 
tej części sezonu oraz najlep-
szego zawodnika i trenera. W 
najlepszej piątce sezonu zna-
lazł się Krzysztof Jakóbczyk z 
Górnika oraz: Adrian Kordalski 
(Czarni Słupsk), Filip Małgo-
rzaciak (Sokół Łańcut), Mate-
usz Szwed (Znicz Pruszków) 
i Szymon Tomczak (Śląsk II 
Wrocław). MVP sezonu został 
Piotr Śmigielski, a najlepszym 
trenerem Mantas Cesnauskis  - 
obaj z Czarnych Słupsk. Z kolei 
Maciej Bojanowski z Górnika 
został wybrany zawodnikiem 
marca.

W I rundzie play o� nie było 
niespodzianek, bo faworyzo-
wane ekipy Górnika, Czarnych 
i WKK odniosły po dwa zwy-
cięstwa, choć w większości 
spotkań nie brakowało emocji. 
Jedynie w Łańcucie gospoda-

Wychowanek Górnika 
Wałbrzych Marcin Balcerow-
ski ponownie objął stano-
wisko trenera reprezentacji 
Polski w koszykówce na wóz-
kach mężczyzn.

Pierwszym zadaniem Mar-
cina Balcerowskiego będzie 
przygotowanie i poprowadze-
nie biało - czerwonych zespołu 
w mistrzostwach Europy, któ-
re odbędą się w Madrycie w 
dniach 2-12.12.2021 r.

Dla popularnego „Balcera” 
jest to powrót na trenerską ław-
kę w reprezentacji Polski wóz-
kersów. W latach 2013-2015 
pełnił już funkcję pierwszego 
selekcjonera naszej kadry, łącząc 
wówczas obowiązki szkoleniow-
ca z czynnym zawodnikiem. Tym 
razem 44-letni trener skupi się 
tylko na pracy szkoleniowej, a 
główną bazą treningowa repre-
zentacji pozostanie kompleks 
Aqua – Zdrój w Wałbrzychu, któ-
ry w 2019 r. był główną areną mi-
strzostw Europy koszykarzy na 
wózkach, w których Polacy zajęli 
szóste miejsce.

Marcin Balcerowski był do-
brze zapowiadającym się ko-
szykarzem Górnika Wałbrzych, 
z powodzeniem rywalizującym 

Marcin Balcerowski 
selekcjonerem!

na zapleczu ekstraklasy (wów-
czas to była II liga). Jego plany 
przekreślił wypadek samocho-
dowy, któremu uległ w 1998 
roku. Stracił po nim władzę w 
nogach. Swoją koszykarską pa-
sję realizował jako zawodnik na 
wózku. Z wieloma sukcesami. 
Klubowy Puchar Europy zdoby-
wał trzykrotnie z zespołem RSC 
Zwickau, a raz z RSB Turinga. 
Ostatnio przez trzy sezony grał 
w HSV Hamburg. W reprezenta-
cji wystąpił ponad 300 razy, a w 
mistrzostwach Europy na Tene-
ry�e w 2017 roku, które Polska 
także ukończyła jako szósta, 
wybrano go do najlepszej piąt-
ki turnieju. Z zespołem naro-
dowym wystąpił na Igrzyskach 
Paraolimpijskich w Londynie. 
Poza tym jest ojcem Aleksandra 
– skrzydłowego reprezentacji 
Polski koszykarzy i hiszpańskie-
go Herbalife Gran Canaria.

(RED, fot. archiwum 
M.Balcerowskiego)

Do Opola po pół�nał

Zwycięzcy z par Czarni – 
Znicz i Sokół – GKS oraz Gór-
nik – AZS i WKK – Miasto Szkła 
spotkają się w pół�nałach, 
które rozpoczną się 24 kwiet-
nia. Na tym etapie gra się do 3 
zwycięstw w układzie spotkań 
2 – 2 – 1 (pierwszy dwumecz 
u drużyn wyżej sklasy�ko-
wanych po sezonie zasadni-
czym). Przegrani pół�naliści 
rozegrają dwumecz o 3 miej-

sce, a zwycięzcy spotkają się 
w �nale, który rozpocznie się 8 
maja. Na tym etapie rywaliza-
cja także będzie toczyła się do 
3 zwycięstw w układzie 2 – 2 
– 1 (pierwsze dwa mecze u ze-
społu wyżej sklasy�kowanego 
po sezonie regularnym). Ekipa, 
która wygra �nał, będzie mo-
gła ubiegać się o prawo gry w 
ekstraklasie.

(RED, fot. Dawid Wójcikowski)

rze nie wykorzystali atutu wła-
snego parkietu i w rywalizacji 
Sokoła z GKS-em Tychy jest 
remis 1:1.

Górnik Wałbrzych - AZS Politechnika 
Opolska 103:67 (30:11, 27:20, 21:14, 
25:22)
Górnik: Jakóbczyk 18, Bojanowski 12, 
Durski 12, Zywert 11, Wróbel 10, Koper-
ski 9, Cechniak 8, Malesa 8, Ratajczak 8, 
Ochońko 4, Makarczuk 3.
AZS: Łabinowicz 17, Jodłowski 15, 
Szymański 13, Kaczmarzyk 8, Brenk 5, 
Krajewski 4, Piszczatowski 3, Jankowski 
2, Lewiński 0, Skiba 0.
Górnik - AZS 88:84 (22:19, 19:14, 26:23, 
21:28)
Górnik: Bojanowski 19, Jakóbczyk 19, 
Durski 11, Malesa 8, Ochońko 8, Rataj-
czak 7, Cechniak 6, Zywert 6, Wróbel 4, 
Koperski 0.
AZS: Jankowski 22, Kaczmarzyk 18, 
Brenk 10, Szymański 10, Wilk 8, Łabino-
wicz 7, Jodłowski 6, Skiba 2, Krajewski 
1, Piszczatowski 0.
Stan rywalizacji: 2:0 dla Górnika.
Pozostałe spotkania: Czarni Słupsk 
- Znicz Pruszków 90:82 i 84:75, WKK 
Wrocław - Miasto Szkła Krosno 84:77 i 
92:85, Sokół Łańcut - GKS Tychy 93:68 
i 85:93.

Kolejne spotkania zostaną 
rozegrane 17 i ewentualnie 18 
kwietnia oraz 21 kwietnia. Gra 
toczy się do 3 zwycięstw.


